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என்னுலர

சசேலம்  மதாவட்டைத்தல்  உளள  சசேர்வரதாயன்
மலலயதானைது  பல்சவறு  ததாவரங்கலளக்  வகதாண்டை  ஒரு
இயற்லக  வளம்  நிலறைந்த  பகுதயதாக  விளங்கி  வருகிறைது.
மலலப்பகுதயில்  வளர்ச்சி  என்றை  வபயரதால்  ததாவரங்கள
அழிக்கப்பட்டு  வருகின்றைனை.  அதனைதால்  பல்சவறு
ததாவரங்களின்  எண்ணக்லக  குலறைந்துவகதாண்சடை
வருகிறைது.  இம்மலலயில்  அழிந்து  வரும்  ததாவரங்களும்,
அரிததானை  ததாவரங்களும்  குறிப்பிடும்படியதானை  அளவில்
இருக்கின்றைனை.  இம்மலலயில்  இயற்லகயதாக  வளரும்
இயல் ததாவரங்கள மற்றும் சவறு பல பகுதகளில் இருந்து
வகதாண்டு  வந்து  பதாதுகதாக்கப்படும்  அரிய  ததாவரங்களும்
உளளனை. ததாவரவியல் பயிலும் மதாணவர்களுக்கும் மற்றும்
ததாவரங்களின்  மீது  ஆர்வம்  வகதாண்டைவர்களுக்கும்  இது
பயனுளளததாக அலமயும். சமலும் இது சபதான்றை அரிததானை
ததாவரங்கலளப்  பதாதுகதாத்து,  பரதாமரிக்க  சவண்டும்  என்றை
சநதாக்கிசலசய இந்தப் புத்தகத்லத எழுதயுளசளன்.



இந்தப்  புத்தகத்லத  எழுதுவதற்கு  எனைக்குப்
வபரும்  உதவியதாக  விளங்கியது  வபதாட்டைதானிக்கல்  சேர்சவ
ஆப்  இந்தயதா  என்னும்  ததாவரங்கள  மதப்பதாய்வுத்
துலறையதாகும்.  இங்கு  பணபுரியும்  அனுபவத்லதக்
வகதாண்சடை  இந்தப்  புத்தகத்லத  எழுதயுளசளன்.  இதலனை
எழுதுவதற்கு  உதவி  புரிந்த  எனைது  மலனைவி  தருமிகு
இ.தல்லலக்கரசி அவர்களுக்கும், பிலழத் தருத்தம் வசேய்து
வகதாடுத்த ஆசிரியர் தருமிகு சி.சீனிவதாசேன் அவர்களுக்கும்



நன்றி.  சமலும் இப்புத்தகத்லத தட்டைச்சு வசேய்து வகதாடுத்த
தருமிகு  ந.மு.கதார்த்தகதா  அவர்களுக்கும்,  இதலனை
வவளியிட்டை Freetamilebooks.com எனைது மனைமதார்ந்த நன்றி.

வதாழ்த்துகளுடைன்

ஏற்கதாடு இளங்சகதா

சசேர்வரதாயன் மலல

ஏலழகளின்  ஊட்டி  எனை  அலழக்கப்படும்
முக்கியமதானை  சகதாலடை  வதாசேஸதலம்  ஏற்கதாடு  ஆகும்.
ஏற்கதாடு  சசேர்வரதாயன்  மலலயில்  இடைம்  வபற்றுளளது.
சசேர்வரதாயன்  மலல  எனைச்  வசேதான்னைதால்  பலருக்குத்
வதரியதாது.  ஏற்கதாடு  மலல  எனைச்  வசேதான்னைதால்
அலனைவருக்கும் வதரியும். இந்தய சுற்றுலதா பயணகலளத்



தவிர வவளிநதாட்டு பயணகளும் சுற்றுலதா வந்து வசேல்லும்
அளவிற்கு  உலகளவில்  பிரபலமதானை  பகுதயதாக  ஏற்கதாடு
விளங்குகிறைது.

தமிழ்நதாட்டில்  உளள  மலலச்  சுற்றுலதாத்
தளங்களில்  ஊட்டி,  வகதாலடைக்கதானைல்  ஆகிய  இரண்டு
இடைங்களுக்கு அடுத்தபடியதாக பிரபலம் அலடைந்தருப்பது
ஏற்கதாடைதாகும். சசேலம் நகரத்தலிருந்து 30 கி.மீ வததாலலவில்
ஏற்கதாடு அலமந்துளளது. சசேர்வரதாயன் மலலயில் உளள 67
கிரதாமங்களின்  தலலநகரமதாக  விளங்குவது  ஏற்கதாடு
நகரமதாகும்.

சசேர்வரதாயன் மலல கடைல் மட்டைத்தலிருந்து சுமதார்
350-1610  மீட்டைர்  (5500  அடி)  உயரம்  வகதாண்டைது.  இந்த
மலலத் வததாடைரதானைது சுமதார் 400 சேதுர கிசலதாமீட்டைர் (99,000
ஏக்கர்)  பரப்பளவு  வகதாண்டைது.  இதன்  தட்பவவப்பநிலல
என்பது  11  டிகிரி  வசேல்சியஸ  முதல்  28  டிகிரி  வசேல்சியஸ
வலர  உளளது.  தற்சபதாலதய  சேரதாசேரி  ஆண்டு  மலழயளவு
என்பது  136-148  வசேன்டி  மீட்டைரதாகும்.  இதலனை  கிழக்கு
மலலத்வததாடைரின்  ’ரதாண’  எனை  வர்ணக்கின்றைனைர்.  இந்த
மலலயின்  பிரததானை  வணக  பயிரதாக  கதாபி  விளங்குகிறைது.
சுமதார் 13,000 ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் கதாபி பயிரிடைப்படுகிறைது.
வபரும்பகுத  கதாபி  எஸசடைட்டுகலளக்  வகதாண்டைததாக
இருக்கிறைது.



ததாவரங்களின் அழிவு :

சசேர்வரதாயன்  மலலயில்  மக்களின்  குடிசயற்றைம்
என்பது சுமதார் 1200 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அததாவது கி.பி 8
ஆம்  நூற்றைதாண்டில்  நடைந்தது.  அது  முதசல  இங்கு  மக்கள
வதாழ்ந்து வருகின்றைனைர். ஏற்கதாடு பழங்குடி மக்கள அல்லது
மலலவதாழ் மக்கள என்பவர்கள சுமதார்  1200  ஆண்டுகளதாக
வதாழ்ந்து  வருகின்றைனைர்.  ஆரம்பத்தல்  ததாங்கள
வதாழ்வதற்கும்,  விவசேதாயம்  வசேய்வதற்கும்  சிறிய  அளவில்
கதாடுகலள  அழித்து  அதலனைப்  `பயன்படுத்தனைர்.
அவர்களுக்கு  வதாழ்வு  வகதாடுக்கும்  மலலக்கதாடுகலள
பதாதுகதாத்தும் வந்தனைர்.

ஏற்கதாட்டில்  ஆங்கிசலயர்களின்  குடிசயற்றைம்
என்பது  1820  ஆம்  ஆண்டில்  துவங்கியது.  1840  ஆம்
ஆண்டில்  கதாடுகலள  அழித்து  கதாபி  சததாட்டைங்கலள
ஏற்படுத்தனைர். அதனைதால் மலலயில் இயற்லகயதாக வளர்ந்த
இயல் ததாவரங்கள(Wild) அழிக்கப்பட்டைனை. வததாடைர்ந்து கதாபி
சததாட்டைங்கள  உருவதாக்குவதற்கதாக  கதாடுகள
அழிக்கப்பட்டைனை.  அந்த  இடைங்களில்  கதாபி  பயிரிட்டைனைர்.
அதுதவிர  இந்தய  மரங்களுக்குப்  பதலதாக  சில்வர்  ஓக்
சபதான்றை மரங்கலள நட்டு வளர்த்தனைர்.  பணம் தரக்கூடிய
மரவலககளுக்சக முன்னுரிலம தந்தனைர்.  அசத சேமயத்தல்
பல  பழங்கலளத்  தரக்கூடிய  வவளிநதாட்டு  மரங்கலளயும்
சசேர்வரதாயன் மலலயில் வளர்த்தனைர்.



இன்லறைக்கு கதாபி சததாட்டைங்கள எத்தலனை ஏக்கர்
நிலப்பரப்பில் இருக்கிறைசததா அலவ அலனைத்தும் 1840 ஆம்
ஆண்டுகளுக்கு  முன்பு  வலர  வனைக்கதாடுகளதாகசவ
இருந்தனை.  ஆகசவ  இங்கு  வளர்ந்த  இயல்  ததாவரங்கள
அழிக்கப்பட்டுளளனை.  எந்த  எந்த  ததாவர இனைங்கள இங்கு
வதாழ்ந்தனை என்பலதக் கண்டைறியும் முன்சப பல இனைங்கள
அழிக்கப்பட்டுளளனை.

சுதந்தரம்  அலடைந்த  பிறைசக  கதாபி  சததாட்டைங்கள
ஆங்கிசலயர்களிடைமிருந்து இந்தய சததாட்டை அதபர்களின்
லகக்கு  மதாறியது.  அதன்  பிறைகு  வனைச்சேட்டைங்கள  மூலம்
கதாடுகள  அழிப்பது  என்பது  கட்டுப்பதாட்டிற்குள  வந்தது.
1990  ஆம்  ஆண்டுகளில்  ஏற்பட்டை  உலகமயமதாக்கல்
வகதாளலகயதால் கதாபி உற்பத்தயிலும் பதாதப்பு ஏற்பட்டைது.
கதாபிக்கதானை விலல வீழ்ச்சி ஏற்பட்டைது. அதன் பின்னைர் சிறு
சிறு  கதாபி  சததாட்டைங்கள  ரியல்  எஸட்சடைட்டைதாக
மதாறைத்வததாடைங்கியது.

 சுற்றுலதா வளர்ச்சி என்றை கதாரணத்ததால் பல தங்கும்
விடுதகள  சததான்றினை.  1984  ஆம்  ஆண்டில்  ஏற்கதாட்டில்  4
தங்கும் விடுதகள மட்டுசம இருந்தனை.  ஆனைதால்  2016  ஆம்
ஆண்டில் கணக்கிடும் சபதாது 300 க்கும் சமற்பட்டை தங்கும்
விடுதகள உருவதாகிவிட்டைனை.  இதனைதால் அந்த இடைங்களில்
இருந்த  இயல்  ததாவரங்கள  மற்றும்  ஆங்கிசலய
ஆட்சிக்கதாலத்தல்  வளர்க்கப்பட்டை  ததாவரங்கள
ஆகியவற்றிற்கும் அழிவு ஏற்பட்டு விட்டைனை.  விடுதகளின்



முன்பு  அழகிற்கதாக  அந்நிய  நதாட்டுத்  ததாவரங்கசள
வளர்க்கப்படுகின்றைனை.

 சேந்நியதாசி மலலயில் வவளிநதாட்டு மரமதானை சேலடை
சேவுக்கு  (Callitris  rhomboidea)  அதகம்  இருந்தது.  இது
தருமணம்  சபதான்றை  விழதாக்களில்  அழகிற்கதாகப்
பயன்படுத்தத்  வததாடைங்கினைர்.  அதன்  விலளவதாக
இம்மலலயில்  உளள  சேலடை  சேவுக்கு  இலலகலளத்
வததாடைர்ந்து வவட்டி எடுத்துச் வசேன்று விற்பலனை வசேய்தனைர்.
அதனைதால் சேந்நியதாசி மலல முழுவதும் பரவி இருந்த சேலடை
சேவுக்கு  மரமும்,  அதன்  நதாற்றுகளும்,  விலரவில்  அழிந்து
சபதாயினை. 1985  ஆம் ஆண்டில் சேந்நியதாசி மலல முழுவதும்
பரவி பசுலமயதாக இருந்தது. 2004  ஆம் ஆண்டில் மிகவும்
சவகமதானை  அழிலவ  சநதாக்கிச்  வசேன்றைது.  தற்சபதாது  2016
ஆம்  ஆண்டில்  பதார்க்கும்  சபதாது  ஒரு  சில  மரங்கலள
மட்டுசம  கதாண  முடிகிறைது.  இசத  சபதால்  சசேர்வரதாயன்
சகதாயிலல ஒட்டிய சேரிவு பகுதயில் இருந்த சேலடை சேவுக்கு
மரங்களும்  அழிந்து  விட்டைனை.  பசுலமயதாக  கதாட்சியளித்த
இடைங்களில் உண்ண புதர்வசேடிகள வளர்ந்து உளளனை.

பமதாலல  மற்றும்  அலங்கதாரத்தற்கதாக  வநப்சரதா
வலப்பிஸ  (Nephrolepis  multiflora)  என்றை  வபரணயின்
இலலகலள அறுத்து விற்பலனை வசேய்கின்றைனைர்.  இதனைதால்
இலவ  வளரும்  இடைங்களில்  உளள  பசுலமயும்,
ஈரப்பதமும் குலறைந்து விட்டைது. 2015  ஆம் ஆண்டிலிருந்து
ஆட்டுக்கல்  கிழங்கு  என்றை  வபரணயின்  கிழங்குகள
விற்பலனை  வசேய்யத்  வததாடைங்கியுளளனைர்.  இதலனை



வததாடைர்ந்து  விற்பலனை  வசேய்ததால்  சசேர்வரதாயன்  மலலயில்
உளள இந்த வபரண ததாவரம் முழுவதும்  3  ஆண்டுகளில்
அழிந்துவிடும். இது ஆபத்தல் உளள மருத்துவ ததாவரமதாக
கருதப்படுகிறைது.  இது  ஆபத்லத  சநதாக்கிச்  வசேன்று
வகதாண்டிருக்கும் ததாவரம் எனை ததாவரயியல் அறிஞர்களதால்
எழுதப்பட்டை  கட்டுலரகலள  இலணய  தளத்தல்
கதாணமுடிகிறைது.

சசேதாலலக்கதாடுகள:

சசேர்வரதாயன்  மலலப்பகுதயில்
சசேதாலலக்கதாடுகள சில மட்டுசம உளளனை. குறிப்பதாக கதாகதா
சசேதாலலலயக்  கூறைலதாம்.  அதலனை  ஒட்டி  வதால்சசேதாலல,
சேதாப்புக்கதாடு சசேதாலல,  மதாரியம்மன் சததாப்பு சசேதாலல எனை
உளளனை.  புல்வவளியும்,  குட்லடையதானை  மரங்கலளயும்
வகதாண்டைது.  இந்தப்பகுதயில்  வளரும்  மரங்கள
வபதாருளதாததார முக்கியத்துவம் இல்லதாதலவ.  இருப்பினும்
சுற்றுச்சூழலல  பதாதுகதாக்கக்கூடியலவ.  ஆர்க்கிடுகள
சபதான்றை  ததாவரங்கள   வளர  வதாழிடைம்  தருபலவயதாக
சசேதாலலக்கதாடு விளங்குகிறைது.

தற்சபதாது  சசேதாலலக்கதாடுகள  அலனைத்தும்
அழிலவ சநதாக்கி சபதாய்க் வகதாண்டிருக்கின்றைனை. பதாக்லசேடு
மண் வவட்டி எடுப்பதனைதாலும் பதாதப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறைது.
இப்பகுதயில்  உளள  அரிய  வலகத்  ததாவரங்கலளப்
பதாதுகதாக்கும்  நடைவடிக்லக  என்பது
சமற்வகதாளளப்படைவில்லல.  குறிப்பதாக  இங்கு



கதாணப்பட்டை  மரப்வபரணகள  அழிலவ  சநதாக்கி  வசேன்று
வகதாண்டிருக்கின்றைனை.  அதன்  எண்ணக்லக  வபருமளவு
குலறைந்துவிட்டைது.  சுமதார்  15  அடி  உயரம்  வகதாண்டை
மரப்வபரண  மரங்கள  அப்பகுதயில்  இருந்தனை.
இன்லறைக்கு  மிக  உயரமதானை  மரப்வபரணகலள  அங்கு
கதாணமுடியவில்லல.

வலகப்பதாடு:

சசேர்வரதாயன்  மலலயில்  உளள  ததாவரங்கலள
வலகப்படுத்துதல்  என்பது  1830  ஆம்  ஆண்டுக்கு  பிறைசக
நடைந்துளளது.  இந்தப்  பணயில்  ஆங்கிசலய  ததாவரவியல்
வல்லுநர்கள  ஈடுபட்டுளளனைர்.  அவர்கள  மூலம்
ததாவரங்கள வலகப்படுத்தும் பண நடைந்துளளது.  இந்தயதா
சுதந்தரம்  அலடைந்தப்  பிறைகு  பல்சவறு  சேர்சவக்கலள
வசேய்துளளனைர்.  சசேர்வரதாயன்  மலலயில்  ததாவரங்கலள
மதப்பீடு  வசேய்து  அதலனை  தங்களது  புத்தகங்களில்
வவளியிட்டைவர்களில்  குறிப்பிடும்படியதாக  இரண்டு
சபலரக் குறிப்பிடைலதாம்.

சகம்பிள:

சஜேம்ஸ  லசேக்ஸ  சகம்பிள(James  Sykes  Gamble)
என்கிறை  ஆங்கில  ததாவரவியல்  வல்லுநரின்  பங்கு
மிகப்வபரியது.  அவர் சடைரதாடூனில் உளள வனைத்துலறையின்
பிரிட்டிஷ்  இம்பீரியல்  என்றை  பளளியின்  இயக்குனைரதாகப்



பண  புரிந்ததார்.  அத்துடைன்  ரதாயல்  வசேதாலசேட்டியின்
விருதலனையும் வபற்றுளளதார்.

சகம்பிள 1847 ஆம் ஆண்டு லண்டைனில் பிறைந்ததார்.
அவர்  1868  ஆம்  ஆண்டில்  இந்தய  சிவில்  சேர்வீஸ  (ICS)
சதர்வில் வவற்றி வபற்றைதார்.  இந்தயதாவில் வனைத்துலறையில்
பணயில் சசேர்ந்ததார். இவர் சடைரதாடூனில் பணபுரிந்த சபதாது
வனைத்துலறை பளளி வஹெர்சபரியத்லத உருவதாக்கினைதார்.



இவர்  1899  ஆம்  ஆண்டு  ஓய்வு  வபற்றைதார்.
அலகதாபதாத்,  வசேன்லனை  சபதான்றை  பல்கலலக்கழகத்தன்
உறுப்பினைரதாகவும் வசேயல்பட்டைதார்.  இவர் லண்டைனில்  1899



ஆம்  ஆண்டில்  வவளிநதாட்டு  மரங்கலள  72  ஏக்கர்
நிலப்பரப்பில் பயிரிட்டைதார். அதன் விலதகலள சசேகரித்தும்
வந்ததார்.

ததாவரங்கள  சேதார்ந்த  பல்சவறு  புத்தகங்கலள
எழுதயுளளதார்.  அதல் குறிப்பிடும்படியதானை புத்தகம்  Flora
of  the  Presidency  of  Madras  என்பததாகும்.  இந்தப்
புத்தகத்லத  1921  ஆம்  ஆண்டில்  லண்டைனில்
வவளியிட்டைதார்.  இதன்  மறுபதப்பு  1957  ஆம்  ஆண்டில்
வவளியிடைப்பட்டைது.  இந்தப்  புத்தகம்  3  வததாகுதகலளக்
வகதாண்டைததாகும்.

இந்தப்  புத்தகத்தல்  சசேர்வரதாயன்  மலலயில்
உளள  ததாவரங்கலள  விவரித்துளளதார்.  அவரதால்
கண்டைறியப்பட்டை  48  ததாவரங்களும்  உளளனை.  அவரதால்
வபயரிடைப்பட்டை  ததாவரங்களும்  இதல்  அடைங்கும்.  இவர்
தனைது  78  ஆவது வயதல்  1925  ஆம் ஆண்டு அக்சடைதாபர்  16
அன்று இயற்லக எய்தனைதார்.

சமத்தீவ்:

சகரளதா  மதாநிலத்தல்  அருட்தந்லத  முலனைவர்
சக.ம். சமத்தீவ் (K.M.Matthew)         1930 ஆம் ஆண்டு மதார்ச்
16  அன்று  ஒரு  விவசேதாயக்  குடும்பத்தல்  பிறைந்ததார்.  தனைது
உயர்  கல்விலய  தருச்சியில்  முடித்ததார்.  ததாவரவியல்
துலறையில்  பட்டைம்  வபற்றைதார்.  இவர்  சமற்கு  மலலத்
வததாடைரில்  உளள  பழனி  மலலயில்  உளள  ததாவரங்கலள



சசேகரித்து  உலர்  ததாவரமதாக  (Herbarium)  பதப்படுத்த
லவத்ததார். 

சூழலியல்  சேதார்ந்த  பல  ஆய்வுக்கட்டுலரகலள
எழுதயுளளதார்.  சுற்றுச்சூழலுக்கதானை  கல்வி  நிறுவனைம்
ஒன்றிலனை  வகதாலடைக்கதானைலில்  உருவதாக்கினைதார்.
அதன்மூலம்  சுமதார்  65000  சமற்பட்டைவர்களுக்கு
சுற்றுச்சூழல்  விழிப்புணர்வு  மற்றும்  ததாவரங்கள
பதாதுகதாப்பு சபதான்றை பயிற்சி அளிக்கப்பட்டுளளது என்பது
குறிப்பிடைத்தக்கது.



அருட்தந்லத  சமத்தீவ்  அவர்களின்  மிக
முக்கியமதானை  பங்களிப்பு  ததாவரங்கலள  வலகப்படுத்தும்
பணயதாக  இருந்தது.  அவரின்  மிக  முக்கியமதானை  புத்தகம்



The  Flora  of  the  TamilNadu  Carnatic  என்பததாகும்.
ததாவரங்கலள  கண்டைறிவதற்கு  மற்றும்  ததாவரங்களின்
பண்புகலளத்  வதரிந்து  வகதாளவதற்கு  ததாவரவியல்
அறிஞர்கள,  சபரதாசிரியர்கள,  ஆய்வு மதாணவர்கள மற்றும்
ததாவரவியல்  பயிலும்  மதாணவர்களுக்கு  இப்புத்தகம்
வபரிதும்  உதவுகிறைது.  எந்த  எந்த  பகுதயில்  எந்த  எந்த
ததாவர  இனைங்கள  வளர்கின்றைனை  என்பலதக்  கண்டைறிய
உதவுகிறைது.

      சமத்தீவ்  அவர்கள  வததாடைர்ந்து  596  நதாட்கள
ததாவரங்கலள சசேகரிக்கும் பணயில் ஈடுபட்டுளளதார். அவர்
29538  ததாவர  மதாதரிகலள  (Field  No.)  சசேகரித்து  அதலனை
முலறையதாக    வலகப்படுத்தயுளளதார்.  தனைது  புத்தகத்தல்
2037  ததாவர  இனைங்கள,  990  சபரினைங்கள  மற்றும்  180
ததாவரக்குடும்பங்கள  எனை  தமிழ்நதாடு  மற்றும்  கர்நதாடைகதா
பகுதயில்  கண்டைறிந்து  அதலனை  வததாகுத்து
புத்தகமதாக்கியுளளதார்.  இந்தப்  புத்தகம்  1983  ஆம்  ஆண்டு
டிசேம்பர் 30 அன்று வவளியிடைப்பட்டைது.

இவர்  முதலில்  அழிந்து  வரும்  அரிததானை
ததாவரங்கலளப்  பற்றி  எழுத  முடித்த  பிறைசக
இப்புத்தகத்லத  எழுத  முடித்ததார்.  சசேர்வரதாயன்
மலலப்பகுதயில்  கதாபி  பயிரிட்டைததால்  ஏற்பட்டை  பதாதப்பு
மற்றும்  சுற்றுலதாவதால்  ஏற்பட்டை  பதாதப்பு  பற்றியும்
குறிப்பிட்டுளளதார்.  இந்த நடைவடிக்லகயின்சபதாது முதலில்
ததாவரங்கலளப்  பதாதுகதாக்கும்  நடைவடிக்லகலய
சமற்வகதாளளப்படைவில்லல  எனைக்குறிப்பிட்டுளளதார்.



சுற்றுலதாவிற்கதாக எந்தவிதமதானை மரங்கள அழிக்கப்பட்டைனை
என்பலதயும்  அவர்  வதரிவித்துளளதார்.  அதகமதானை
ததாவரத்தன்  கிழங்குகலள  சசேகரிப்பதன்  மூலம்  கதாட்டு
மஞ்சேள  அழிந்து  வகதாண்டிருக்கிறைது  என்பலதயும்
கூறியுளளதார்.  சில  அழகு  ததாவரங்கலள  அதகளவில்
சசேர்வரதாயன்  மலலப்பகுதயில்  சசேகரித்ததன்  மூலம்
அழிந்து சபதாவலதயும் சுட்டிக்கதாட்டியுளளதார்.

சமத்தீவின்  பணலயப்  பதாரதாட்டி  மத்தய
சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வனைத்துலறை அலமச்சேகத்தன் சேதார்பதாக
2002  ஆம்  ஆண்டில்  இந்தரதா  கதாந்த  பரியதாவரன்  புரஸகர்
விருது  வழங்கப்பட்டைது.  இது  தனிமனித  சேதாதலனைக்கதாக
முதன்  முதலில்  வழங்கப்பட்டை  விருததாகும்.  இத்துடைன்  5
இலட்சே ரூபதாயும் வழங்கப்பட்டைது. சமத்தீவ் அவர்கள 2004
ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 16 அன்று இயற்லக எய்தனைதார்.

ஐ.ய.சி.என்:

உலகளவில்  இயற்லகக்கு  வபரும்  அச்சுறுத்தல்
ஏற்பட்டு  வருவலத  ஐக்கிய  நதாடுகள  சேலப   உணர்ந்தது.
இயற்லகலய  பதாதுகதாத்தல்  மற்றும்  இயற்லக
வளங்கலளப் பதாதுகதாத்தல் என்றை சநதாக்கில் இயற்லகலய
பதாதுகதாக்கும்  சேர்வசதசே  யனியன்  (International  Union  for
Conservation  of  Nature  and  Natural  Resource  –  IUCN)  என்றை
அலமப்பு  உருவதானைது.  இந்த  அலமப்லப



உருவதாக்குவதற்கு  யுவனைஸசகதா  (UNESCO)  வபரும்  பங்கு
வகித்தது.  யுவனைஸசகதாவின் முதல் லடைரக்டைர் வஜேனைரலதாக
இருந்த ஜேஜூலியன் ஹெஸசல (Julian Huxley) என்பவசர இந்த
ஐயுசிஎன்  உருவதாக  முன்முயற்சி  எடுத்ததார்.  இவர்
பிரிட்டிஷ் நதாட்லடைச் சசேர்ந்த உயிரியல் விஞ்ஞதானி ஆவதார்.

 இந்த  அலமப்பதானைது  1948 ஆம்  ஆண்டு
அக்சடைதாபர்  5  அன்று பிரதான்சில் உருவதாக்கப்பட்டைது.  இது
உலகளவில்  வசேயல்படும்  சேர்வசதசே  அலமப்பதாகும்.
இயற்லக  வளங்கலளயும்,  பல்லுயிர்ப்  வபருக்கத்லதயும்
பதாதுகதாத்தல்  என்பசத  இந்த  அலமப்பின்  முக்கிய
சநதாக்கமதாகும்.  இந்த  அலமப்பில்  அரசு  மற்றும்  அரசு
சேதாரதாத  நிறுவனைங்கலளச்  சசேர்ந்த  1200  உறுப்பினைர்கள
உளளனைர்.  சுமதார்  11000  விஞ்ஞதானிகள  தன்னைதார்வத்துடைன்
பணபுரிகின்றைனைர்.  இத்துடைன்  60  நதாடுகலளச்  சசேர்ந்த
முழுசநர ஊழியர்களும் பணபுரிகின்றைனைர்.

இயற்லக  வளங்களின்  புளளி  விவரங்கலளச்
சசேகரித்தல்,  பரிசசேதாதத்தல்,  ஆய்வு  சமற்வகதாளளுதல்,
பல்சவறு  தட்டைங்கலள  சமற்வகதாளளுதல்,  கல்விக்கதாக
உதவுதல்  சபதான்றை  பணகளும்  இந்த  அலமப்பின்  மூலம்
நலடைவபறுகிறைது.  சுற்றுச்சூழலல  பதாதுகதாத்தல்,
விழிப்புணர்வு  ஏற்படுத்துதல்  சபதான்றை  வசேயல்பதாடுகளும்
உலகளவில்  சமற்வகதாளளப்படுகிறைது.  அழிலவ  சநதாக்கிச்
வசேன்று  வகதாண்டிருக்கும்  ததாவரங்கள  மற்றும்
விலங்குகளின்  பட்டியலல  தயதாரித்து  வபதாதுமக்கள
அறியும்படி,  அதலனை வவளியிடுகிறைது.  இதலனை ஐயசிஎன்



சிவப்பு  பட்டியல்  (IUCN  Red  List)  எனை  அலழக்கின்றைனைர்.
இந்தப்  பட்டியலில்  இடைம்  வபறும்  ததாவரம்  மற்றும்
விலங்குகளின் இனைங்கலளப் பதாதுகதாக்க சவண்டும் என்றை
சிந்தலனைலய  ஏற்படுத்துகிறைது.  ஒரு  ததாவரம்  அல்லது
விலங்கின்  தகுத  நிலலலய  அறிந்து  வகதாளவதற்கு  இது
உதவுகிறைது.  ஐயுசிஎன் பட்டியலில் இடைம்  வபற்றிருந்ததால்



அதலனை  பதாதுகதாப்பதற்கு  நதாம்  அதகம்  கவனைம்  வசேலுத்த
சவண்டும் என்பலத இது கதாட்டுகிறைது.

தமிழ்நதாடு:

தமிழ்நதாடு 1,30,069 சேதுர கிசலதாமீட்டைர் பரப்பளவு
வகதாண்டைது. இதல் வனைத்துலறையின் கட்டுப்பதாட்டில் 20844
சேதுர  கிசலதா  மீட்டைர்கள  உளளனை.  தமிழ்நதாட்டில்  பக்கும்
ததாவரங்கலள  வலகப்படுத்தும்  பணலய  இந்தயத்
ததாவரவியல் மதப்பதாய்டைவுத் துலறை (Botanical Survey of India)
சமற்வகதாண்டு  வருகிறைது.  இத்துலறை  வதன்னிந்தயதாவில்
முதன்  முதலதாக  1955  ஆம்  ஆண்டில்  சகதாயம்புத்தூரில்
ஆரம்பிக்கப்பட்டைது.  இதற்கதானை  ததாவரவியல்  சததாட்டைம்
ஏற்கதாட்டில் 1963 ஆம் ஆண்டில் துவங்கப்பட்டைது.

சகதாலவ  அலுவலகத்தல்  பதாதுகதாக்கப்பட்டு
வரும் உலர் ததாவரங்கலளக் வகதாண்டு  1982  ஆம் ஆண்டில்
ப்சளதாரதா ஆப் தமிழ்நதாடு (Flora of TamilNadu) என்றை புத்தகம்
வவளியிடைப்பட்டைது.  இது  மூன்று  வததாகுதகலளக்
வகதாண்டைது.  238  ததாவரக்  குடும்பங்கலளச்  சசேர்ந்த  6640
இனைத்  ததாவரங்கலளப்  பற்றி  எழுதயுளளனைர்.
தமிழ்நதாட்டில்  அப்சபதாது  15  மதாவட்டைங்கள  இருந்தனை.
ததாவரங்கள  எந்த  எந்த  மதாவட்டைத்தல்  உளளனை
என்பலதயும் குறிப்பிட்டுளளனைர்.

ததாவரங்களின்  முக்கியத்துவத்லத  உணர்த்தும்
வலகயில்  குறியீடுகலளயும்  (Symbols)  இட்டுளளனைர்.



குறியீடுகலளக்  வகதாண்டு  அத்ததாவரத்தன்
முக்கியத்துவத்லத அறிந்து வகதாளளலதாம்.

O: Endemic species (குறிப்பிட்டை இடைம் வதாழ்
ததாவரங்கள)

            +: Endangered species (அழிந்து வரும் ததாவரங்கள)

R: Rare (அரிததானை ததாவரங்கள)

E: Economically important species 
(வபதாருளதாததார முக்கியத்துவம் வதாய்ந்த     
                            ததாவரங்கள)

B: Species  useful  in  plant  breeding  (வளர்க்க
பயன்படும் ததாவரங்கள)

 இந்தக் குறியீடுகளின் அடிப்பலடையில் நதாம் எந்த
ததாவரத்தற்கு  அதக முக்கியத்துவம்  வகதாடுத்து பதாதுகதாக்க
சவண்டும் என்பலத உணரமுடிகிறைது.

ததாவர வளம்:

சசேர்வரதாயன்  மலலப்பகுதயில்  உளள  இயல்
ததாவரங்கள  வளரும்  முலறைலய  மூன்று  வலகயதாகப்
பிரிக்கின்றைனைர்.  புதர் வசேடிகள கடைல் மட்டைத்தலிருந்து  400-
700  மீட்டைர்  உயரங்களில்  வளர்கின்றைனை.  வருடைந்சததாறும்
இலலகலள  உதர்த்துக்வகதாண்சடை  வளரும்  மரங்கள
(Deciduous)  800  மற்றும்  1200  மீட்டைர்  உயரம்  வகதாண்டை



பகுதகளில் வளர்கின்றைனை. சமலும் பகுத பசுலமக்கதாடுகள
(Semi  evergreen)  1300-1600  மீட்டைர்  உயரமதானை  பகுதகளில்
வளர்கின்றைனை.

சசேர்வரதாயன் மலலயில் கதாடுகள அழிக்கப்பட்டு
இருப்பினும் ததாவர வளம் நிலறைந்த பகுதயதாகசவ உளளது.
இம்மலலயில்  சுமதார்  140  ததாவரக்குடும்பங்கள  உளளனை.
பக்கும் ததாவரங்கள மற்றும் பவதாத்ததாவரங்களும் உளளனை.
பவதாத்ததாவரத்லதச்  சசேர்ந்த  வபரண  இனைங்கள
இம்மலலயில்  உளளனை.  அது  தவிர  பக்கும்  ததாவரத்லதச்
சசேர்ந்த  517  சபரினைத்தல்  940  இனைத்  ததாவரங்கள  உளளனை.
இதல் ஆர்க்கிடு எனைப்படும் ததாவரங்கள 52 உளளனை.

ஆங்கிசலயர்கள  மூலம்  இம்மலலயில்
வவளிநதாட்டுத்  ததாவரங்கள  வளர்க்கப்பட்டைனை.
அவர்களுக்கு பிறைகும் பங்கதாக்கள,  தனியதார் சததாட்டைங்கள,
பங்களதாக்கள,  சேர்ச்,  பளளிகள,  கல்லலறை,  சேதாலலசயதாரம்,
நர்சேரிகள,  தங்கும்  விடுதகள  எனைப்  பல  இடைங்களில்
வவளிநதாட்டுத்  ததாவரங்கள  வளர்க்கப்படுகின்றைனை.
வவளிநதாட்டுத்  ததாவர  வலககள  சுமதார்  1000 க்கும்
சமற்பட்டை  இனைங்கலளக்  வகதாண்டிருக்கின்றைனை.
இம்மலலயில் இயற்லகயதாக வளரும் இயல் ததாவரங்கலள
விடை வவளிநதாட்டுத் ததாவரங்கசள அதகம் உளளனை.

அரிய வலகத் ததாவரங்கள:





சசேர்வரதாயன்  மலலயில்  அரிய  வலகத்
ததாவரங்களும், அழிந்து வரும் ததாவர இனைங்களும் உளளனை.
ஐயசிஎன்  சிவப்புப்  பட்டியல்  மற்றும்  அரிததானை  ததாவரக்
குறியீடு,  அழிந்து வரும் ததாவரக் குறியீடு அடிப்பலடையில்
பதார்க்கும்சபதாது,  சுமதார்  60 க்கும்  சமற்பட்டை  ததாவர
இனைங்கள இம்மலலயில் வளர்கின்றைனை.  அது தவிர வவளி
இடைங்களில்  இருந்து  வகதாண்டுவரப்பட்டை  அரிய
ததாவரங்கள,  ததாவரயியல்  மதப்பதாய்வுத்  துலறையில்
வளர்க்கப்பட்டு  பதாதுகதாக்கப்படுகிறைது.  இம்மலலலய
மட்டுசம  ததாயகமதாக  வகதாண்டை  ததாவரங்களும்  இதல்
அடைங்கும்.  இனி  இத்ததாவரங்கலளப்  பற்றி
அறிந்துவகதாளசவதாம்.



1. மலல சுத்த

ததாவரவியல் வபயர்: சமதாசனைதாசிஸ
சசேர்வரதாயன்சிஸ

(Monosis
shevaroyensis (Gamble) H.Rob & Skvarla).

குடும்பம்:
கம்சபதாசிட்சடை

தமிழ்ப்வபயர் : மலல சுத்த, சிலுலவ
மரம்.

சசேர்வரதாயன்  மலலப்பகுதயில்
முற்றிலும் அழிந்து சபதானை மரம் மலல சுத்த எனைப்படும்
மரமதாகும்.  இம்மரத்லத  முதன்முதலில்  கண்டுபிடித்து
அதற்கு  வவர்சனைதானியதா  சசேர்வரதாயன்சிஸ  எனைப்
வபயரிட்டைவர் சகம்பிள ஆவதார்.  இவர்  1920  ஆம் ஆண்டு
வவளிவந்த  தனைது  புத்தகத்தல்  இம்மரத்லத
விவரித்துளளதார்.  இம்மரம்  உலகளவில்  சசேர்வரதாயன்
மலலயில்  மட்டுசம  வளர்வததால்  இதற்கு  இவர்
சசேர்வரதாயன்சிஸ  எனைப்  வபயரிட்டைதார்.  இது  குறிப்பிட்டை
இடைத்தல்  மட்டுசம  வளரும்(Endemic)   இயல்  ததாவரம்
ஆகும். 



சசேர்வரதாயன்  மலலப்பகுதயில்  மரப்பதாலம்
என்னும்  இடைத்தல்  இம்மரங்கள  இயற்லகயதாக
வளர்ந்துளளனை. கடைல் மட்டைத்தலிருந்து சுமதார் 1350 மீட்டைர்
உயரத்தல்  இலவ  கதாணப்பட்டைனை.  இந்த  இடைத்தலிருந்து
இதன் உலர் ததாவர மதாதரிகள  (Herbarium)1966  மற்றும்  1979
ஆம்  ஆண்டுகளில்  சசேகரித்து  பதாதுகதாக்கப்பட்டு
வருகின்றைனை.  கதாகதாசசேதாலலயிலிருந்து  ஓடிவரும்
கதாட்டைதாற்றின்  கலர  ஓரம்  2  மரங்கள  இருந்தனை.
இம்மரத்தன்  முக்கியத்துவத்லதச்  சுட்டிக்கதாட்டியதன்
அடிப்பலடையில்  சசேலம்  மதாவட்டை  ஆட்சியர்  மற்றும்
வனைத்துலறையினைர்  இந்த  இரண்டு  மரங்கலளயும்
பதாதுகதாக்கும்  நடைவடிக்லகலய  1979  ஆம்  ஆண்டில்
சமற்வகதாண்டைனைர்.  மரத்லதச்  சுற்றி  கற்களதால்  ஆனை
கட்டிடைத்லத  உருவதாக்கினைர்.  ஏற்கதாடு  மலலயில்
கிறிஸதுவர்கள அதகம் இருப்பததால் அம்மரத்தல் ஒரு சிறு
சிலுலவலய  லவத்தனைர்.  சமலும்  மரத்தன்  கீசழ  இந்து
கடைவுலள  குறிக்கும்  வலகயில்  நடுகற்கலள
வழிபதாட்டிற்கதாக  லவத்தனைர்.  சிறு  சிலுலவலய
இம்மரத்தல்  வபதாறுத்த  லவத்த  கதாரணத்ததால்  இதலனை
சிலுலவ மரம் எனை பலர் அலழத்தனைர். 

இம்மரத்லத  அதகப்படுத்தும்  முயற்சியில்
வபதாட்டைதானிக்கல்  சேர்சவ  ஆப்  இந்தயதா  சேதார்பதாக  முயற்சி
எடுக்கப்பட்டைது.  விலதகள  சசேகரித்து  பல  முலறை
முயன்றும்  விலதகள  முலளக்கவில்லல.  1979  ஆம்
ஆண்டில் முதல் முலறையதாக  35  குச்சிகளும்,  இரண்டைதாவது
முலறையதாக  50  குச்சிகலளயும்  நட்டு  பரதாமரித்தனைர்.



இரண்டைதாவததாக  1979  ஆம்  ஆண்டு  நவம்பர்  மதாதம்
நடைப்பட்டை  50  குச்சிகளில்  4  மட்டும்  முலளக்கத்
வததாடைங்கினை.  பிறைகு  அதல்  ஒன்று  இறைந்து  விட்டைது.  3
மட்டுசம  வளர்ச்சியலடைந்தது.  இதன்  மூலம்  3  மரங்கள
இந்தய  ததாவரவியல்  மதப்பதாய்வுத்  துலறையின்  மூலம்
வளர்க்கப்படுகிறைது.

வனைப்பகுதயில்  இயற்லகயதாக  கதாணப்பட்டை  2
மரங்களில்  ஒன்று  1999  ஆம்  ஆண்டும்,  மற்வறைதான்று  2002
ஆம்  ஆண்டில்  ஏற்பட்டை  வவளளப்  வபருக்கதால்  அடித்து
வசேல்லப்பட்டைனை.  ஆகசவ  சசேர்வரதாயன்  மலலயில்
இயற்லகயதாக கதாணப்பட்டை 2 மரங்கள முற்றிலும் அழிந்து
சபதாயினை. இந்தய ததாவரவியல் மதப்பதாய்வுத் துலறை எடுத்த
பதாதுகதாப்பு நடைவடிக்லக கதாரணமதாக  4  வபரிய மரங்களும்,
6 சிறு வசேடிகளும் இங்கு உளளனை.

இவற்றில்  ஒன்று  வபரிய  மரமதாக  உளளது.  இது
ஏற்கதாட்டின்  பதாரம்பரிய  சின்னைமதாக  கதாட்சி  தந்து
வகதாண்டிருக்கிறைது. இந்த மரம் 30 அடி உயரம் வகதாண்டைது.
இதன்  பக்கள  வவளிறிய  ஊததா  நிறைம்  வகதாண்டைலவ.
நறுமணம்  வீசும்.  இதன்  விலதகளில்  கரு  இல்லதாதக்
கதாரணத்ததால்  விலத  முலளப்பதல்லல.
இக்கதாரணத்தனைதாசலசய  இயற்லகயில்  இம்மரம்
முழுவதும்  அழிந்துவிட்டைது.  மகரந்தச்  சசேர்க்லகலய
ஏற்படுத்தும்  ஒரு  வலகயதானை  பச்சி  இனைம்  இம்மலலயில்
அழிந்து  சபதானை  கதாரணத்ததால்,  இம்மரத்தன்  இனைமும்
அழிந்து சபதாயிருக்கலதாம் எனை நிலனைக்கத் சததான்றுகிறைது.



விலத  முலளக்கதாதக்  கதாரணத்ததால்  இதன்
குச்சிகலள நறுக்கி நடுவதன் மூலமும்,  விண்பதயம்  (Air-
layering)  மூலமும்  புதய  நதாற்றுகலள  உருவதாக்கலதாம்.
ஆனைதால்  அலவயும்  வவற்றிகரமதாக  வளர்வதல்லல.  3
அல்லது  4  ஆண்டுகளுக்குப்  பிறைகு  இறைந்து  விடுகின்றைனை.
விண்பதயத்தன்  மூலம்  மரத்தசலசய  சவர்  வந்த  பிறைகு
நறுக்கி  நடைப்பட்டை  ஓர்  ஆண்டுக்குப்  பிறைகு  அது  இறைந்து
விடுவதும்  உண்டு.  தசு  வளர்ப்பு  மூலம்  புதய  வசேடிகள
உருவதாக்க  முடிகிறைது.  அலவ  5  ஆண்டுகள  உயிருடைன்
இருப்பது  சிரமமதாகி  விடுகிறைது.  அதகமதாக  கவனைம்
வசேலுத்துவதன் மூலசம அதலனை பதாதுகதாக்க முடிகிறைது.

இது  அழிந்து  வரும்  ததாவரமதாகும்.  ஆரம்பத்தல்
இதற்கு  லவக்கப்பட்டை  வபயர்  தற்சபதாது  மதாறியுளளது.
இதற்கு  சமதாசனைதாசிஸ  சசேர்வரதாயன்சிஸ  எனைப்வபயர்
மதாற்றைம்  வசேய்யப்பட்டுளளது.  உலகளவில்  ஏற்கதாட்டில்
மட்டுசம  இம்மரம்  உளளது.  இந்தயத்  ததாவர
மதப்பதாய்வுத்  துலறையின்  மூலம்  பதாதுகதாத்து
வளர்க்கப்படுவது  என்பது  குறிப்பிடைத்தக்கததாகும்.  இங்கு
வரும்  சுற்றுலதா  பயணகள  அலனைவரும்  இம்மரத்லதக்
கண்டு  ஆச்சேரியப்படுவதுடைன்,  அதனுடைன்  சசேர்ந்து
புலகப்படைத்லதயும் எடுத்துச் வசேல்கின்றைனைர்.



2. சேடைலக

ததாவரவியல் வபயர்: வவர்சனைதானியதா ஆர்சபதாரியதா

(Vernonia arborea Buch-
Ham)

குடும்பம்: கம்சபதாசிட்சடை

தமிழ்ப்வபயர்: சுத்த, சேடைலக, கரணதா

 கம்சபதாசிட்சடை  எனைப்படும்  சூரிய  கதாந்தக்
குடும்பத்தல் சுமதார் 25000 ததாவர இனைங்களும், சுமதார் 30000
கலப்பினைங்களும்  உளளனை.  அவற்றில்  மூன்லறைத்  தவிர
அலனைத்தும்  சிறு  வசேடி,  புதர்வசேடி,  வகதாடிகள  ஆகும்.
வவர்சனைதானியதா  ஆர்சபதாரியதா  மற்றும்  வவர்சனைதானியதா
தருவதாங்கூரியன்சிஸ  ஆகிய  இரண்டு  மட்டுசம
மரங்களதாக  வளர்கின்ற்னை.  ஆகசவ  மரமதாக
இக்குடும்பத்தல்  வளர்வது  என்பது  மிகவும்  அரிததானை
ஒன்றைதாக  விளங்குகிறைது.  இம்மரம்  வகதால்லிமலல,
சசேர்வரதாயன்  மலல  உளபடை  பல  இடைங்களில்
வளர்கின்றைனை.  சசேர்வரதாயன்  மலலயில்  மிக  அதகமதாக
இருந்த  இம்மரங்களின்  எண்ணக்லக  தற்சபதாது  மிகவும்
குலறைந்து விட்டைது.



இது  அழகதானை  சிறுமரம்,  சுமதார்  35  அடி  உயரம்
வளரக்கூடியது,  இது  1824  ஆம்  ஆண்டில்
கண்டுபிடிக்கப்பட்டு,  பின்னைர்  வபயரிடைப்பட்டைது.  இதன்
பக்கள  இனைம்  சிவப்பு  கலந்த  ஊததா  வண்ணமுலடையது.
நன்கு  வதாசேலனை  வகதாண்டைது.  பக்கள  மலர்ந்த  சேமயத்தல்
சதனீக்கள  இந்த  மலர்கலள  வமதாய்த்தபடி  இருக்கும்.
இதன்  விலதகளில்  கரு  உளளது.  அதனைதால்  விலதகள
முலளக்கின்றைனை.  அதுதவிர  வவட்டி  நடைப்படும்  சிறு
குச்சிகளும்  தலழத்து  விடுகின்றைனை.  இம்மரம்  இருக்கும்
இடைங்களில் கூட்டைம் கூட்டைமதாக ஒரு கதாலணயதாக உளளனை.
சசேர்வரதாயன்  மலலயில்  கடைல்  மட்டைத்தலிருந்து  1200



மீட்டைர்  உயரங்களில்  வளர்கின்றைனை.  குறிப்பதாக
கதாகதாசசேதாலல  மற்றும்  கிளியர்  நீர்வீழ்ச்சி  பகுதகளிலும்
வளர்கின்றைனை.  ஆனைதால்  இதன்  எண்ணக்லக  தற்சபதாது
குலறைந்தபடிசய உளளது.



3. முயல் கதாது வசேடி

ததாவரவியல் வபயர்: கிளினியதா சசேர்வரதாயன்சிஸ 

Kleinia shevaroyensis

குடும்பம் : கம்சபதாசிட்சடை

தமிழ்ப்வபயர்: முயல் கதாது வசேடி, நதாய் நதாக்கு

ஆங்கிலவபயர்: Rabbits ear, Dogs tongue

இது  சசேர்வரதாயன்  மலலயில்  மட்டுசம
வதாழக்கூடிய  ஒரு  சிறு  ததாவரமதாகும்.  இதலனை
லபசேன்(Fyson)  என்பவர்  முதன்முதலதாக  சசேர்வரதாயன்
மலலயில்  1932  ஆம்  ஆண்டில்  கண்டுபிடித்து  இதற்கு
வபயர்  சூட்டினைதார்.  அவர்  இதற்கு  வநதாட்சடைதானியதா
சசேர்வரதாயன்சிஸ (Notonia Shevaroyensis) எனைப் வபயரிட்டைதார்.
சசேர்வரதாயன்  மலலயில்  மட்டுசம  இத்ததாவரம்
கதாணப்பட்டைததால்  இதற்கு  சசேர்வரதாயன்சிஸ
எனைப்வபயரிட்டைதார்.  இது  உலகளவில்  சசேர்வரதாயன்
மலலயில்  மட்டுசம  உளளது.  லபசேன்  அவர்களுக்குப்
பிறைகு  சகம்பிள  இத்ததாவரத்லத  கண்டுபிடித்துளளதார்.
சகம்பிள 1957  ஆம் ஆண்டு வவளியிடைப்பட்டை புத்தகத்தல்
இத்ததாவரத்லத  விவரித்துளளதார்.  கடைல்  மட்டைத்தலிருந்து



1700  மீட்டைர்  உயரத்தல்  இத்ததாவரத்லதக்
கண்டுபிடித்துளளனைர்.

இச்வசேடி  25-50  வசே.மீ  உயரம்  வளரக்கூடியது.
தண்டைதானைது  சநரதாக  கிலளகள  இல்லதாமல்  இருக்கும்.
நன்னீலர ஒட்டிய சேதுப்புகளில் வளர்கிறைது.  இலலயதானைது
6-8 வசே.மீ நீளமும், 2.5-3  வசே.மீ அகலமும் வகதாண்டிருக்கும்.
பவதானைது  மஞ்சேள  நிறைத்தல்  இருக்கும்.  விலத  கதாற்றில்



பறைக்கும்.  கதாபி  சததாட்டைம்  உருவதாக்குவதற்கதாக  நிலங்கள
அழிக்கப்பட்டைததாலும்   சுற்றுலதாவிற்கதாக  விடுதகள
கட்டுதல்,  பதாக்லசேடு  சுரங்கம்  சததாண்டுதல்  சபதான்றை
கதாரணங்களதால்  இச்வசேடி  அழிலவ  சநதாக்கிச்  வசேன்றைததாக
ஐயசிஎன் சிவப்பு பட்டியலின் தகவல் கூறுகிறைது. இச்வசேடி
1997  ஆம்  ஆண்டில்  சிவப்புப்  பட்டியலில்
வவளியிடைப்பட்டைது.  2011  ஆம்  ஆண்டில்  ஐயசிஎன்
பட்டியலில் இது அழிலவ சநதாக்கிச் வசேல்லும் ததாவரமதாக
குறிப்பிடைப்படுகிறைது.  இதற்கு  Vu(Vulnerable)  என்றை குறியீடு
வகதாடுக்கப்பட்டுளளது.  தற்சபதாது சசேர்வரதாயன் மலலயில்
எத்தலனை  ததாவரங்கள  உளளனை  என்றை  மதப்பீடு
வதரியவில்லல.  இத்ததாவரம்  மருத்துவ  குணம்
வகதாண்டைதல்ல.  வர்த்தகரீதயதானை  பயன்பதாடும்  இல்லல.
இருப்பினும்  இது  அழிந்து  வகதாண்சடை  இருக்கிறைது.
இதலனைப்  பதாதுகதாக்கும்  நடைவடிக்லக  சதலவ  எனை
ததாவரவியல் வல்லுநர்கள கூறுகின்றைனைர்.



4. ஐலக்ஸ

ததாவரவியல் வபயர்: ஐலக்ஸ வடைண்டிகுசலட்டைதா

            (Ilex dentiIculata wall ex
wight.)

குடும்பம்: அக்கிஃசபதாலிசயசி

தமிழ்ப்வபயர்: சசேதாலலமரம்

ஆங்கிலப்வபயர்: Shola

மரமதாக வளரக்கூடியது.  சுமதார்  15  மீட்டைர் உயரம்
வளரும்.  எப்சபதாதும்  பசுலமயதாகக்  கதாணப்படும்.  இதன்
மரங்கள அலனைத்தும் ஒசர இடைத்தல் இருந்ததால் அது ஒரு
சசேதாலலயதாகக்  கதாட்சி  தரும்.  இது  1850  ஆம்  ஆண்டில்
கண்டுபிடித்து  வபயரிட்டைனைர்.  இது  இந்தயதா,  சீனைதா,
இலங்லக ஆகிய நதாடுகளில் கதாணப்பட்டைதாலும்,  இது ஒரு
அரிததானை  மரமதாக  மட்டும்  அல்லதாமல்  அழிந்து  வரும்
பட்டியலிலும்  உளளது.  இன்னும்  சில  பகுதகளில்
முற்றிலும்  அழிந்து  (Extinct)  சபதாய்விட்டைது.  சசேர்வரதாயன்
மலலயில் கதாகதாசசேதாலல பகுதயில் வளர்கிறைது.  இது  2007
ஆம்  ஆண்டில்  ஐயசிஎன்  சிவப்புப்  பட்டியலில்



குறிப்பிடைப்பட்டு,  இதலனைப் பதாதுகதாக்க சவண்டும் என்றை
உணர்லவ ஏற்படுத்தயுளளனைர்.

இம்மரத்தன் பட்லடை வழுவழுப்பதானைது. சேதாம்பல்
நிறைம்  வகதாண்டைது.  உளபட்லடையதானைது  சிவந்த  பழுப்பு
நிறைம்  வகதாண்டைது.  இதல்  ஆண்  ப,  வபண்  ப  எனை
தனித்தனியதாக  உளளனை.  ஆண்  மலர்கள  சிறியததாகவும்,
மஞ்சேரியதாகவும்,  இருக்கும்.  வபண்  ப  வகதாத்ததாக
இலலக்கதாம்பு இலணயும் தண்டு பகுதயில் கதாணப்படும்.
பக்கள  வவண்லம  நிறைம்  வகதாண்டைலவ.  இதன்  பழங்கள
உளசளதாட்டுத்  தலசேகனி  (Drupe)  வலகலயச்  சேதார்ந்தது.
உருண்லடையதாகவும்,  சிவப்பு  முதல்  இளம்  ஊததா  சிவப்பு
நிறைத்தல்  இருக்கும்.  கனியதானைது  4  அலறைகலளக்



வகதாண்டுளளது.  ஒவ்வவதாரு  அலறையிலும்  ஒரு  விலத
கதாணப்படும்.

இம்மரங்கள மலலகளின் உயரமதானை பகுதகளில்
வளர்கின்றைனை.  இலவ  பசுலம  மதாறைதாக்  கதாடுகளில்
கதாணப்படுகின்றைனை.  கடைல்  மட்டைத்தலிருந்து  1400-2500
மீட்டைர் உயரமதானை மலலகளில் வளர்கின்றைனை.

5. பதாலறை பதால்சேம்

ததாவரவியல் வபயர் : இம்சபசேன்ஸ அகதாலிஸ

(Impatiens acaulis Arn.)

குடும்பம்                      : பதால்சேதாமிசனைசி

தமிழ்ப்வபயர்       : பதாலறை  பதால்சேம்;
ஆர்கிடு பதால்சேம்

ஆங்கிலப்வபயர்    : Rock Balsam; Orchid Balsam

இது ஒரு சிறு ததாவரம். இதற்கு தண்டு கிலடையதாது.
இதன் அடியில் சிறு கிழங்கு உளளது. இதன் இலலயதானைது
பல்சவறு  அளவுகளில்  உளளனை.  பதாலறை மீது வளர்வததால்



பதாலறை  பதால்சேம்  என்கின்றைனைர்.  இதன்  பவதானைது  மிகவும்
அழகதாகவும்,  கவர்ச்சியதாகவும்  இருக்கின்றை  கதாரணத்ததால்
இதலனை  ஆர்கிடு  பதால்சேம்  என்று  அலழக்கின்றைனைர்.
பவதானைது இளம்சிவப்பு நிறைத்தல் அல்லது சரதாஸ நிறைத்தல்
இருக்கும்.

இதன்  ததாயகம்  வதன்னிந்தயதாவின்  சமற்கு
மலலத்  வததாடைர்  மற்றும்  இலங்லகயதாகும்.  இதலனை  1835
ஆம்  ஆண்டிசலசய  கண்டுபிடித்துவிட்டைனைர்.  இத்ததாவரம்
சசேர்வரதாயன்  மலலயில்  இருப்பலத  கண்டுபிடித்து
அதலனை  தனைது  புத்தகத்தல்  சமத்தீவ்  அவர்கள  1981  ஆம்
ஆண்டில்  எழுதயுளளதார்.  இச்வசேடியதானைது  சசேர்வரதாயன்
சகதாயில்  மலலயில்  உளளது.  சசேர்வரதாயன்  சகதாயிலுக்கு
எதர்புறைத்தல்  உளள  பதாலறை  சேரிவுகளில்  மிக  அரிததாகக்
கதாணப்படுகிறைது.  சமத்தீவ் இதலனை கண்டுபிடித்த சபதாசத
மிக  அரிததாக  கதாணப்படுகிறைது  எனைக்  குறிப்பிட்டுளளதார்.
அதுமட்டும்  அல்லதாமல்  சசேர்வரதாயன்  மலலயில்
அழிந்துவரும் ததாவரம் எனைக் குறிப்பிட்டுளளதார். 2005  ஆம்
ஆண்டில்  இங்கு  சுமதார்  30  வசேடிகள  மட்டுசம  இருந்தனை.
2013 ஆம் ஆண்டில் பதார்க்கும் சபதாது 10 வசேடிகள மட்டுசம
உளளனை.  இங்குளள  பதாலறைகளில்  நீர்  கசிந்து  ஓடும்
பகுதகளில்  மட்டுசம  இலவ  இருந்தனை.  முன்பு  சபதால்
இங்கு நீர் கசிவதானைது அதகளவில் இல்லல.  சுற்றுச்சூழல்
பதாதப்பதால்  இத்ததாவரம்  படிப்படியதாக  அழிந்து  விட்டைது.
இன்னும்  ஒரு  சில ஆண்டுகளில்  சசேர்வரதாயன்  மலலயில்
முற்றிலும் அழிந்துவிடும் நிலலயில் உளளது.





6. முயல் வகதாம்புச் வசேடி

ததாவரவியல் வபயர் : சகரலூமதா அடைசேன்டைன்ஸ

(Caralluma  adscendens
(Roxb.) Haw.var.adscendens Hook.f.)

குடும்பம்               : அஸகிலிபியசடைசி

தமிழ்ப்வபயர்           : இளவம்

இச்வசேடி சேலதப்பற்றுளளது.  இலலகலளக் கதாண
முடியதாது.  வறைண்டை  பகுதயில்  புதர்களின்  ஊசடை  குத்துச்
வசேடியதாக வளர்கின்றைனை. சேதாலல ஓரங்களிலும், சவலிகளின்
ஓரங்களிலும்,  பதாலறைகளின்  ஓரங்களிலும்  எல்லல  சபதால்
வளர்கின்றைனை.  தண்டைதானைது  பட்லடையதாக  இருக்கும்.
பசுலமயதானை  சேதாம்பல்  நிறைத்தல்  கதாணப்படும்.  1  முதல்  2
அடி  உயரம்  வளரக்  கூடியது.  ப  சிறியது.  ஒன்று  அல்லது
இரண்டு  பக்கள  சஜேதாடியதாக  இருக்கும்.  ப  பதார்ப்பதற்கு
அழகதாக  இருக்கும்.  அடைர்ந்த  கருஞ்சிவப்பு  நிறைத்தல்
மஞ்சேள வரிக்சகதாடுகலளக் வகதாண்டிருக்கும்.





இதலனை இந்தயதாவில் பல நூற்றைதாண்டுகளதாகசவ
பச்லசேயதாக அப்படிசய உண்கின்றைனைர். எங்கும் அதகமதாகக்
கதாணப்பட்டை  இச்வசேடி  இப்சபதாது  அரிததானை  (Rare)
வசேடியதாக  மதாறிவிட்டைது.  மலலக்கதாடுகளில்  ஆடு,  மதாடு
சமய்க்கச் வசேல்பவர்கள தங்களின் தண்ணீர்த் ததாகத்தற்கதாக
இதலனைச்  சேதாப்பிடுகின்றைனைர்.  இதன்  தண்டு
சேலதப்பற்றுடைன்  சேற்று  வகட்டியதாக  இருக்கும்.  இதலனை
உலடைத்து பதாலறை அல்லது இரு உளளங்லககளில் லவத்து
உருட்டித்  சதய்க்கும்சபதாது  இளகி,  மிருதுவதாகிவிடும்.
அதலனை  சேதாப்பிடும்சபதாது  மலல  வநல்லிக்கதாய்  சபதால்
இருக்கும்.  ஆரம்பத்தல் சிறிது கசேக்கும்,  பின்பு இனிக்கும்.
அதனைதால் தண்ணீர்த் ததாகம் தீர்ந்துவிடும்.  சமலும் இதலனை
சேட்டினி,  ஊறுகதாய்  வசேய்கின்றைனைர்.  இதலனைக்வகதாண்டு
சசேலம்  சபதான்றை  இடைங்களில்,  சேதாலலசயதாரம்  உளள
கீலரகள  விற்பலனை  வசேய்யும்  கலடைகளிலும்  விற்பலனை
வசேய்கின்றைனைர்.  தற்சபதாது  இச்வசேடிகலள  சதடி
கண்டுப்பிடிப்பது  என்பது  சிரமமதாக  உளளது.  இதலனை
பதாதுகதாக்க  சவண்டியது  அவசியம்.  இல்லல  என்றைதால்
இன்னும் சில ஆண்டுகளில் அழிந்து சபதாய்விடும்.



7. களளி மலடையன்

ததாவரவியல் வபயர்: சகரலூமதா டிப்பசேதா

(Caralluma  diffusa
(wight) N.E.Br.)

தமிழ்ப்வபயர்      : எருலம களளி, பதாலறைக் களளி

      இது  ஒரு  சேலதப்பற்றுளள  சிறு  வசேடி.  பதாலறைகளின்
வவடிப்புகள  மற்றும்  பதாலறைகளின்  ஓரங்களில்  குத்து
குத்ததாக வளரக்கூடியது.  இதன் தண்டுகள பருத்து,  தடித்து,
கிலளகள  விட்டு  வளர்கின்றைனை.  4  சேதுர  பட்லடை  வடிவம்
வகதாண்டைது.  அதன்  விளிம்புகளில்  சிறு  இலலகள
இருக்கும்.  ஆனைதால்  வபதாதுவதாக  இலலலயக்
கதாணமுடியதாது.  ஆனைதால்  இலல  இருந்ததற்கதானை
வடுக்கலளக் கதாணலதாம்.  பக்கள ஒரு  வகதாத்ததாக  10 க்கும்
சமல்  இருக்கும்.  ப  பதார்ப்பதற்கு  அழகதாக  இருக்கும்.
அடைர்ந்த  கருஞ்சிவப்பு,  பழுப்பு  கலந்த  நிறைத்துடைன்
இருக்கும்.  இதல்  மிக  சநர்த்தயதாக  சிறு  சிறு
வவளலளக்சகதாடுகள  இடைம்  வபற்றிருக்கும்.  வண்டுகள
மூலம் மகரந்தச் சசேர்க்லக நலடைவபறும்.



இத்ததாவரத்லத  முதன்முதலதாக  1858  ஆம்
ஆண்டில்  ரதாபர்ட்  லவட்  (Robert  wight)  என்பவர்
சகதாயம்புத்தூரில்  கண்டுபிடித்ததார்.  இதற்கு
சபதாச்சிசரதாசியதா  டிப்பசேதா  (Boucerosia  diffusa)  எனைப்
வபயரிட்டைதார். சகம்பிள அவர்களும் 1923 இல் இச்வசேடிலய
சகதாயம்புத்தூர் ஒட்டிய மலலகளில் கண்டுபிடித்ததார். 1987
ஆம் ஆண்டில் இது ஆபத்தற்குளளதானை,  அரிததானை,  அழிந்து
வரும்  ததாவரம்  எனைக்குறிப்பிட்டைனைர்.  இதன்  இளம்
தண்லடை  உலடைத்து  சேதாப்பிடுகின்றைனைர்.  இரத்தம்
சுத்தப்படுத்துதல்,  உடைல்  பருமலனைக்  குலறைத்தல் சபதான்றை
மருத்துவ  குணம்  உளளது  எனைக்கூறி  இதலனைச்
சேதாப்பிடுகின்றைனைர்.  சமலும்  இதன்  இளம்  தண்லடை
வநருப்பில்  சுட்டு,  வதக்கி  சேட்டினியதாகப்
பயன்படுத்துகின்றைனைர்.  இது  சகதாலவ  மதாவட்டைத்தல்
மட்டுசம  வளரும்  ததாவரம்  எனைக்  குறிப்பிட்டுளளனைர்.
தற்சபதாது  (2013)  ஏற்கதாடு  மலலயிலும்,  ஏலகிரி
மலலயிலும் இது இருப்பலதக் கண்டுபிடித்துளளனைர். இது
ஏற்கனைசவ  வளர்ந்த  இடைத்தல்  முற்றிலும்  அழிந்து
விட்டைததா  அல்லது  இருக்கிறைததா  என்றை  சேந்சதகம்  உளளது.
இது  அழிலவ  சநதாக்கிச்  வசேன்று  வகதாண்டிருக்கிறைது.
இதலனைப்  பதாலறை  சததாட்டைங்களில்  வளர்த்துப்
பதாதுகதாக்கலதாம்.



8.பிரதாக்கிஸவடைல்மதா

ததாவரவியல் வபயர்: பிரதாக்கிஸவடைல்மதா
எலனைதாடூயன்ஸ

(Brachystelma
elenaduense Sathyan)

குடும்பம்: அஸகிலிபியசடைசி

இது  ஒரு  சிறு  வசேடியதாகும்.  இச்வசேடியதானைது
கர்நதாடைகதா  மதாநிலத்தல்  தும்கர்  (Tumkur)  மதாவட்டைத்தல்
எலனைதாடு  (Elenadu)  என்னுமிடைத்தல்
கண்டுபிடிக்கப்பட்டைது.  அதனைதால் இதற்கு எலனைதாடூயன்ஸ
எனைப்  வபயரிடைப்பட்டைது.  1978  ஆம்  ஆண்டில்  சேத்தயன்
என்பவர்  இதலனைக்  கண்டுபிடித்து  விவரித்துளளதார்.
இச்வசேடி  தமிழ்நதாட்டிலும்  உளளது  என்பலதக்
கண்டுபிடித்துளளனைர்.  வகதால்லிமலல  மற்றும்
சசேர்வரதாயன்  மலலயிலும்  இச்வசேடிகள  உளளனை.
சசேர்வரதாயன்  மலலயில்  2013  ஆம்  ஆண்டு
கண்டைறியப்பட்டைது.  இச்வசேடியதானைது வசேம்மடுவு மற்றும்
சேந்நியதாசி  மலல  ஆகிய  இடைங்களில்  உளள  நீர்  கசிந்து
வசேல்லும்  பதாலறைகளின்  மீது  வளர்கிறைது.  கடைல்



மட்டைத்தலிருந்து  1400  மீட்டைர்  உயரத்தல்  இலவ
வளர்கிறைது.  இது  தவிர  சசேர்வரதாயன்  சகதாயிலின்
எதர்புறைத்தல் உளள பதாலறைகளிலும் இலவ இயற்லகயதாக
வளர்கின்றைனை.

இது  10  வசே.மீ  உயரம்  மட்டுசம
வளரக்கூடியவசேடி.  இதன்  அடிப்பகுதயில்  கிழங்கு
உளளது.  ப  முடிந்தவுடைன்  வசேடி  கதாய்ந்து  விடும்.  பிறைகு
மீண்டும்  மலழகதாலத்தல்  கிழங்கிலிருந்து  புதய  வசேடி
சததான்றும்.  பவதானைது  தனியதாக  ஒன்று  மட்டும்  இலலக்
கக்கத்தல்  சததான்றும்.  பவதானைது  அடைர்சிவப்பு  கலந்த  நீல



நிறைமும்  நுனியதானை  மஞ்சேள  நிறைத்தலும்  இருக்கும்.  ப
சிறியததாக  இருக்கும்.  வசேடி  கதாய்ந்த  பிறைகு  அதன்
சமல்புறைத்தல் விலத வவடித்து பறைந்து சபதானை பிறைகு அதன்
கதாயின்  ஓடுகள  மட்டும்  வதரியும்.  அதலனை  லவத்து
இச்வசேடிலய  கண்டைறியலதாம்.  சசேர்வரதாயன்  மலலயில்
மூன்று  இடைங்களில்  கதாணப்பட்டைதாலும்  சுமதார்  100 க்கும்
குலறைவதானை ததாவரங்கசள உளளனை.



9.வகதாடிக்களளி

ததாவரவியல் வபயர்: சேதார்சகதாஸடீம்மதா
இண்டைர்மீடியம்

(Sarcostemma
intermedium Decne.)

குடும்பம்           : அஸகிலிபியசடைசி

தமிழ்ப் வபயர்       : வகதாடிக்களளி



இதலனை  முதன்  முதலதாக  1844  ஆம்  ஆண்டில்
சஜேதாசேப்  டிகதாசின்(Joseph  Decaisne)  கண்டுபிடித்து
விவரித்துளளதார்.  இது பதால் வடியும் ஒரு வகதாடி.  வறைண்டை
பகுதயில்  பதாலறை  மீதும்,  புதர்களின்  மீதும்  படைர்ந்து
வளரும். கணுக்கள நீளமதானைலவ. பசுலம நிறைத்தல் வகதாடி
இருக்கும். வகதாடிகளில் இலலகலளக் கதாணமுடியதாது. புதர்
மீது  படைர்ந்து  மிகவும்  சிக்கலதானை  வலலபின்னைல்  சபதால்
இருக்கும். இதலனை எடுத்ததால் வகதாத்துக் வகதாத்ததாக வரும்.



இதன்  பசுலமயதானை  தண்டுகள  வலளந்து  வததாங்கும்.
உலடைத்து  நட்டு  லவத்ததால்  தண்டுகள  முலளத்துவிடும்.
படைர்ந்து  இருக்கும்  இடைத்தல்  தண்டுகள  உலடைந்து
தலரயில் விழுந்ததாலும் சவர்விட்டு தலழத்து விடும்.

இதல்  பக்கள  வகதாத்ததாக  இருக்கும்.  ஒரு
மஞ்சேரியில்  10-15  பக்கள  இருக்கும்.  பவதானைது  1.5  வசே.மீ
விட்டைம்  உலடையது.  இளம்  மஞ்சேள  அல்லது  வவளிறிய
மஞ்சேள நிறைத்தல் பக்கள இருக்கும்.  இதல் கதாயதானைது ஒரு
சில  மட்டுசம  இருக்கும்.  கதாய்  வவடித்து  அதன்  உளசள
இருக்கும்.  விலதகள  கதாற்றில்  பறைந்து  வசேல்லும்.
இக்வகதாடிகலளக்  கதால்நலடைகள  சமய்கின்றைனை.  இது
மருத்துவத்  ததாவரமதாகப்  பயன்படுத்துகின்றைனைர்.
இக்வகதாடியில்  மதாலிக்  அமிலம்  உளளது.  உடைலில்
அடிப்பட்டு வீக்கம்  ஏற்பட்டைதால் இதலனை வவளிப்பச்சேதாக
பயன்படுத்துகின்றைனைர்.  தமிழ்நதாட்டில்  சசேர்வரதாயன்,
ஏலகிரி,  சித்சதரி,  வகதால்லிமலல  சபதான்றை  மலலகளின்
அடிவதாரங்களில் இதலனைக் கதாணலதாம். இது அரிய வலகத்
ததாவரங்களின்  பட்டியலில்  வவளியிடைப்பட்டுளளது.
ஆகசவ இதலனைப் பதாதுகதாக்க சவண்டியது அவசியமதாகும்.



10. பிட்சடைதாஸசபதாரம்

ததாவரவியல் வபயர்: பிட்சடைதாஸசபதாரம்
டைதாசிகதாசலதான்

(Pittosporum dasycaulon
Miq.)

குடும்பம் : பிட்சடைதாஸசபதாசரசி

தமிழ்ப்வபயர்: கதாட்டு சேம்பங்கி

இது  ஒரு  சிறு  மரம்.  சுமதார்  8  மீட்டைர்  உயரம்
வளரக்கூடியது.  சமற்கு  மலலத்  வததாடைரில்  மட்டுசம
வளரக்கூடிய  குறிப்பிட்டை  இடைம்  வதாழ்  ததாவரமதாகும்.
இருப்பினும்  இது  சசேர்வரதாயன்  மலலயிலும்  உளளது.
இலவ  பசுலம  மதாறைதாக்  கதாடுகளின்  விளிம்பு  ஓரங்களில்
வளர்கின்றைனை.  இதலனை  முதன்முதலதாக  வில்வகல்ம்
லமக்யல்  (Wilhelm Miquel)  என்பவர் கண்டுபிடித்து இதற்கு
வபயரிட்டு 1850 ஆம் ஆண்டில் விவரித்துளளதார்.  இம்மரம்
சசேர்வரதாயன்  மலலயில்  இருப்பலத  1932  ஆம்  ஆண்டில்
பி.எப்.லபசேன்  (Fyson)  என்பவர்  கண்டைறிந்துளளதார்.
இம்மரம் வபதாருளதாததார முக்கியத்துவம் வதாய்ந்தது.  இதன்
பட்லடையிலிருந்து  எண்வணய்  எடுக்கப்படுகிறைது.  ஆகசவ



இதன்  எண்ணக்லக  குலறைந்து   வகதாண்சடை  வந்தது.  இது
1987  ஆம்  ஆண்டில்  அரிததானை  ததாவரங்கள  பட்டியலில்
வவளியிடைப்பட்டைது.  தற்சபதாது  அழிந்துவரும்  ததாவரமதாக
அறிவிக்கப்பட்டுளளது.

மரத்தன்  பட்லடை  பழுப்பு  நிறைமுலடையது.
உளபட்லடை  வவளலள  நிறைம்  வகதாண்டைது.  மரத்தல்
இலலகள  அடைர்த்தயதாக,  கூட்டைமதாக  இருப்பததால்  மரம்
பசுலமயதாக  கதாட்சி  தரும்.  பக்கள  தண்டின்  நுனியில்



மஞ்சேரியதாக கதாணப்படும். இதன் பக்கள வவளிறிய மஞ்சேள
நிறைத்தல்  கதாணப்படும்.  கனியதானைது  வவடிக்கக்கூடியது.
இரண்டு அலறைகலளக் வகதாண்டைது. உலரும் சபதாது கருப்பு
நிறைத்தல் இருக்கும். விலதகள 4 இருக்கும். அலவ ஆரஞ்சு
முதல் சிவப்பு நிறைமதானைது.



11.கதாந்தள

ததாவரவியல் வபயர்: குசளதாரிசயதாசேதா சுபர்பதா

(Gloriosa superba L.)

குடும்பம்: சகதால்ச்சிசயசி

தமிழ்ப்வபயர்: கலப்லபக்  கிழங்கு,  கண்ணு
வலிச்வசேடி, கதாந்தள மலர்

ஆங்கிலப்வபயர்: Flame  lily,  Glory  lily,  Tiger  claw,
Fire lily.

தமிழகத்தன்  மதாநில  மலர்  என்பது  கதாந்தள
மலரதாகும். இது உலகளவில் ஒரு அழகு ததாவரமதாகும். இது
ஒரு  வகதாடி.  4  மீட்டைர்  உயரம்  வலர  வளரும்.  கடைல்
மட்டைத்தலிருந்து 2500 மீட்டைர் உயரம் வலர வளரும். இதன்
இலல நுனியதானைது பற்றுக்கம்பியதாக மதாறுகிறைது.  நுனியில்
சுருளத் வததாடைங்கி ஆததாரத்லதப் பற்றிக் வகதாண்டு சமசல
ஏறி வளர்கிறைது. இச்வசேடியின் அடியில் உளள கிழங்கதானைது
கலப்லப  வடிவத்தல்  உளளததால்  இலத  கலப்லபக்
கிழங்குச் வசேடி என்றும் அலழக்கின்றைனை. ப முடிந்து, விலத
வந்தப்பிறைகு  வசேடி  கதாய்ந்துவிடும்.  பிறைகு  மீண்டும்
கிழங்கிலிருந்து  புதய  ததாவரம்  உருவதாகும்.  இதன்



பவதானைது  அடைர்ந்த  சிவப்பு  முதல்  ஆரஞ்சு  நிறைம்
வகதாண்டைது. இதன் கீழ்ப்பகுத மஞ்சேள நிறைத்தல் இருக்கும்.
விலத  சிவப்பு  நிறைத்தல்  இருக்கும்,  விலதயிலிருந்தும்
புதய ததாவரம் சததான்றும்.

இச்வசேடி சேத்துக்குலறைவதானை மண்ணலும் வளரும்.
இது  இயற்லகயதாக  வனைங்களில்  அதகளவில்
கதாணப்பட்டைனை.  இதன்  விலத,  கிழங்கு  ஆகியலவ
மருத்ததாகப் பயன்படுவததால் மக்கள இதலனை அதகளவில்
சசேகரித்தததால்  வனைங்களில்  மிகவும்  சவகமதாக  அழியத்
வததாடைங்கியது.  இது அழிந்து வரும்  மருத்துவச்  வசேடியதாக
அறிவிக்கப்பட்டுளளது.  ஐயசிஎன்  சிவப்புப்  பட்டியலில்
லீஸட்  கன்சேர்ன்  (Least  Consern)  எனை  2013  ஆம்  ஆண்டில்
வவளியிடைப்பட்டுளளது.  இது  வணகப்  பயிரதாக  சேதாகுபடி
வசேய்யப்படுகிறைது.  ஆனைதால்  இயற்லகயில்  குலறைவதாகசவ
கதாணப்படுகிறைது. சேதாகுபடி வசேய்யும் இடைங்களில் பல்சவறு
கலப்பினைங்கள  உளளனை.  இது  இயற்லகயதானை
ததாவரத்தலிருந்து  சவறுபட்டு  உளளது.  இந்தயதாவில்
இதன்  மருத்துவக்  குணத்தற்கதாக  அதகளவில்  சசேகரித்து
விட்டைனைர்.  ஏற்றுமதயும்  வசேய்யப்படுகிறைது.  இதலனை
வனைங்களில்  பதாதுகதாப்பதற்கதானை  நடைவடிக்லக  ஏதும்
இல்லல.



12. நரிவவங்கதாயம்

ததாவரவியல் வபயர்: வலடிசபதாரியதா ரிசவதாலூட்டைதா

(Ledebouria revoluta (L.f
)Jessop.)

குடும்பம் : லஹெயசிந்சதசி

தமிழ்ப்வபயர்: நரிவவங்கதாயம்,  கதாட்டு
வவங்கதாயம்



ஆங்கிலப்வபயர்: Wild Onion, South Indian Squill

இது கடைல் மட்டைத்தலிருந்து  1700  மீட்டைர் உயரம்
உளள பகுதகளில் வளரக்கூடியது.  ஈரம் அதகம் நிலறைந்த
பகுதயிலும்,  நீர்  கசிந்து  ஓடும்  பதாலறைகளின்  சிறு  சிறு
பளளங்களிலும் இலவ நன்கு வளர்கின்றைனை. இது ஒரு சிறு
ததாவரம்.  இதன்  அடியில்  குமிழம்  (Bulb)  உளளது.  இது  5
வசே.மீ  விட்டைம்  வகதாண்டைது.  இலல  ஒன்று  முதல்  பல
உளளனை.  இலலகளின்  மீது இளம் ஊததா சிவப்பு அல்லது
அடைர்ந்த  பச்லசே  நிறை  புளளிகள  உளளனை.  இலவ
இலலகளின்  மீது  வபதாட்டு  லவத்ததாற்சபதால்  உளளததால்
பதார்ப்பதற்கு  மிக  அழகதாக  இருக்கும்.  பக்கள  வகதாத்ததாக
இருக்கும்.  பக்கள இளம் ஊததா சிவப்புடைன் பச்லசே கலந்து
இருக்கும்.  பக்கள  சிறியது.  மகரந்தத்ததாளகளும்
இளம்சிவப்பு அல்லது வவளலள நிறைத்தல் இருக்கும்.



இத்ததாவரம்  ஏற்கதாட்டில்  சேந்நியதாசி  மலல,
வசேம்மடுவு,  வகதாட்டைச்சசேடு,  மஞ்சேக்குட்லடை  பகுதயில்
வளர்கின்றைனை.  மஞ்சேக்குட்லடையில்  புதயததாக
உருவதாக்கப்பட்டை  கதாட்சி  முலனைப்  பகுதயில்  (View  point)
இது அதகம் இருந்தது.  தற்சபதாது அங்கு சுற்றுலதாவிற்கதாக
கதாட்சி முலனைக்கதானை கட்டிடைம் கட்டைப்பட்டைக் கதாரணத்ததால்
இலவ  அங்கு  முற்றிலும்  அழிந்துவிட்டைனை.  உளளூரில்
கதால்நலடைக்கதானை மருந்ததாகப் பயன்படுகின்றை கதாரணத்ததால்



இலவ  அழிலவ  சநதாக்கிச்  வசேன்று  வகதாண்டிருக்கின்றைனை.
இது  ஐயசிஎன்  பட்டியலில்  2001  ஆம்  ஆண்டு
வவளியிடைப்பட்டுளளது.  இது  தற்சபதாது  அரிததானை
ததாவரமதாக  மதாறியுளளது.  அழிந்து  வரும்  மருத்துவத்
ததாவரமதாக இதலனைக் குறிப்பிட்டுளளனைர்.



13. கதாட்டு வவங்கதாயம்

ததாவரவியல் வபயர்: வலடிசபதாரியதா
லஹெதரதாபதாதன்சிஸ

        (Ledebouria
hyderabadensis M.V.Ramana)

குடும்பம்: லஹெயசிந்சதசி

தமிழ்ப்வபயர்: கதாட்டு வவங்கதாயம்

ஆங்கிலப்வபயர்: Wild Onion

இச்வசேடி  நரி  வவங்கதாயம்  சபதான்றைசத.  நரி
வவங்கதாயம்  உளள  இடைங்களில்  இதுவும்  கலந்து
வளர்கின்றைனை.  நரி  வவங்கதாயத்தற்கும்,  இதற்கும்
சவறுபதாடுகள நன்றைதாகத் வதரிந்த சபதாதலும்,  இதுவும் நரி
வவங்கதாயம்  என்சறை  கருத  வந்தனைர்.  நரி  வவங்கதாயத்தன்
இலலகளில்  புளளிகள  இருக்கும்.  ஆனைதால்  இதன்
இலலகளில்  புளளிகள  இல்லல.  இப்படித்  வதளிவதானை
சவறுபதாடு  இருந்தும்  இது  தனி  இனைமதாக  (Species)
வலகப்படுத்ததாமல்  இருந்துவிட்டைனைர்.  2012  ஆம்  ஆண்டு
லஹெதரதாபதாத்  பகுதயில்  இதலனை  கண்டுபிடித்தபின்னைர்
இதற்கு  லஹெதரதாபதாதன்சிஸ  எனைப்வபயரிட்டைனைர்.  இது



சசேர்வரதாயன்  மலலயில்  வசேம்மடுவு,  சேந்நியதாசி  மலல,
மஞ்சேக்குட்லடை சபதான்றை இடைங்களில் உளளது. ஆனைதால் நரி
வவங்கதாயத்லதவிடை  குலறைவதாகசவ  உளளனை.  எனைக்குத்
வதரிந்து  சுமதார்  25  ஆண்டுகளதாக  சசேர்வரதாயன்  மலலயில்
உளளது.  சேரியதாக  இதற்கு  முன்சப  வபயரிட்டிருந்ததால்
சசேர்வரதாயன்சிஸ என்கிறை அந்தஸது கிலடைத்தருக்கும்.



இச்வசேடி  பதாலறைகளின்  மீது  குலறைவதானை  மண்
உளள பகுதயில் வளர்கிறைது.  இதலனை கதாட்டு வவங்கதாயம்
மற்றும் நரி வவங்கதாயம் என்சறை அலழக்கின்றைனைர்.  இதன்
குமிழம்  5  வசே.மீ  விட்டைம்  வகதாண்டைது.  பக்கள  வவளிறிய
இளம் சிவப்பு நிறைம் வகதாண்டைது. இது மருத்துவ ததாவரமதாக
பயன்படுகிறைது.  புதய  கட்டிடைங்கள  கட்டைப்பட்டைததால்
இதன்  எண்ணக்லக  குலறைந்து  வகதாண்சடை  வருகிறைது.
சசேர்வரதாயன் மலலயில் 100 க்கும் குலறைவதானை ததாவரங்கசள
உளளனை.  இது  லஹெதரதாபதாத்லத  மட்டுசம இருப்பிடைமதாக
வகதாண்டு  (Endemic)  இருப்பததாகக்  குறிப்பிட்டைதாலும்,
சசேர்வரதாயன்  மலலயிலும்  உளளது.  இது  அரியவலக
ததாவரம்  மட்டும்  அல்லதாமல்,  சசேர்வரதாயன்  மலலயில்
அழிந்து வரும் ததாவரமும் ஆகும்.



14. டிப்சகடி

ததாவரவியல் வபயர்: டிப்சகடி  மதாண்சடைனைம்
வவலரட்டி வமட்ரதாசிக்கம்

(Dipcadi  montanum
(Dalz) Baker var.madrasicum (Barnes &Fischer)

  Deb & Dasgupta)



குடும்பம்: லஹெயசிந்சதசி

இது ஒரு சிறு ததாவரம்.  இது புற்களுடைன் கலந்து
புற்கள  சபதால்  வளரக்கூடியது.  ஆகசவ  இத்ததாவரம்
பலருக்குத்  வதரியதாது.  இதலனைப்  பற்றி  நன்கு
அறிந்தவர்களதால்  மட்டுசம  கண்டுபிடிக்கமுடியும்.
ஈரப்பதம்  அதகம்  உளள  பதாலறைலய  ஒட்டிய  பகுத,
பதாலறையில்  சதங்கி  இருக்கும்  மண்,  நீர்  கசிவுளள
பதாலறைப்பகுதகளில்  இது  நன்கு  வளரும்.  கடைல்
மட்டைத்தலிருந்து  சுமதார்  1100-1300  மீட்டைர்  உயரத்தல்
வளரக்கூடியது.  இதலனைப்  பற்றி  பலருக்குத்  வதரியதாதக்
கதாரணத்ததால்  இதற்கு  என்று  தமிழ்ப்வபயர்  கிலடையதாது.
இந்த  டிப்சகடி  சபரினைத்தல்  உளள  மதாண்சடைனைம்  என்றை
இனைத்தல் ஒரு வலக  (Variety)  இருப்பலத முதன்முதலதாக
1978  ஆம்  ஆண்டில்  கண்டுபிடிக்கப்பட்டு  இதற்கு
வமட்ரதாசிக்கம்  என்றை  வபயரிலனை  வடைப்  மற்றும்
ததாஸகுப்ததா ஆகிசயதார் இட்டைனைர்.

இச்வசேடியின்  கீசழ  சிறு  குமிழம்  உளளது.
இலலயதானைது  2-4  மட்டுசம இருக்கும். 10  முதல்  20  வசே.மீ
நீளம்  மட்டுசம  இருக்கும்.  மலழ  வபய்து  முடித்தவுடைன்
இது  சததான்றி  வளரும்.  ஒரு  நதாள  மட்டுசம  சததான்றி
மலறைவது  சபதால்  சததான்றும்.  பக்கள  வந்தவுடைசனை
இச்வசேடி  இருப்பது  வதரியும்.   பக்கள  பழுப்பு  நிறைத்தல்
இருக்கும்.  சில  சேமயம்  உள  இதழ்கள  மட்டும்  அடைர்ந்த



நிறைத்தல்  இருக்கும்.  இலலயுதர்க்  கதாடுகள,  உலர்
பசுலமமதாறைதாக் கதாடுகளில் இலவ வளர்கின்றைனை. இது அரிய
ததாவர  வலகலயச்  சசேர்ந்தது.  சசேர்வரதாயன்  மலலயில்
.இரண்டு  இடைங்களில்  மட்டுசம  உளளனை.  கிளியர்
நீர்வீழ்ச்சிக்குச்  வசேல்வதற்கு  முன்பு  வதாகனைங்கள
நிறுத்தப்படும்  இடைத்லத  ஒட்டிய  பகுதயில்  இருந்தது.
சுற்றுலதாவிற்கதாக  பதாலத  அலமப்பு,  தளம்  அலமத்தல்,
புதய கட்டிடைங்கள கட்டுதல் கதாரணத்ததால் அங்கு இருந்த
இத்ததாவரம்  முழுவதும்  அழிந்துவிட்டைது.  தற்சபதாது
வசேம்மடுவு  பகுதயில்  மட்டுசம  உளளது.  இங்கும்
குலறைந்த  அளவிசலசய  உளளது.  இது  மூலிலகத்
ததாவரமதாகப்  பயன்படுகிறைது.  ஆகசவ  சவறு  இடைங்களில்
உளள  இத்ததாவரமும்  அழிலவ  சநதாக்கிச்  வசேன்று
வகதாண்டிருக்கிறைது.  இது  ஐயசிஎன்  சிவப்புப்  பட்டியலில்
1997 ஆம் ஆண்டு வவளியிடைப்பட்டுளளது.



15. வசேம்பு

ததாவரவியல் வபயர் : அக்சகதாரஸ கலதாமஸ

(Acorus calamus L.)

குடும்பம்              : ஏசரசி

தமிழ்ப்வபயர்          :  வசேம்பு  ;  பிளலள
வளர்த்த ; உலரப்பதான்

ஆங்கிலப் வபயர்    Sweet  Flag  ;  calamus  ;
Beewort ; Bitter papper root; Myrtle grass;

Rat root ; Sea sedge.

வசேம்பு  ஒரு  மூலிலகத்  ததாவரம்  என்பது  நம்
அலனைவருக்கும் வதரியும். இது ஆறு, ஏரிகளின் ஓரங்களில்
இயற்லகயதாக  வளரும்  ஒரு  வலகப்  பண்டு.  சேதுப்பு
நிலங்கள,  களிமண்  மற்றும்  ஈரப்பதம்  அதகம்  உளள
பகுதகளில்  நன்கு  வளரும்.  இதன்  அடிப்பகுதயில்
வநருக்கமதானை கணுக்கலள உலடைய மட்டைத்தண்டு கிழங்கு
உளளது. இது பமிக்கு அடியில் 3 அடி நீளம் வலர படைரும்.
இலலகள  2-3  அடி  உயரம்  வலர  இருக்கும்.  இலலயும்,
மட்டைத்தண்டு  கிழங்கும்  நல்ல  நறுமணம்  வீசேக்கூடியது.
இதல் இலல சபதான்றை சததாற்றைம் வகதாண்டை ப மடைல் (spathe)
உருவதாகும்.  பக்கள  வநருக்கமதாக  இருக்கும்.  வசேம்பு



பல்சவறு நதாடுகளில் இயற்லகயதாக வளர்கிறைது.  வசேம்பில்
அசேசரதான்,  அசகதாரின்  மற்றும்  வகதாலதாமினைதால்  சபதான்றை
சவதப்  வபதாருட்கள  உளளனை.  இது  கிழங்கின்  மூலம்
இனைப்வபருக்கம் வசேய்யப்படுகிறைது.

வசேம்பு  ஒரு  அரிய  வலகத்  ததாவரம்  என்றைதால்
ஆச்சேரியப்படுவீர்கள.  இது இயற்லகயதாக வனைப்பகுதயில்
வளரும். ஆனைதால் தற்சபதாது இதலனை வனைப்பகுதயில் கதாண
முடியதாது.  மருத்துவத்  ததாவரம்  என்பததால்  இலவ

அழிக்கப்படுகின்றைனை.  ஒரு  கதாலத்தல்  மிக  அதகமதாக
இருந்தது.  தற்சபதாது  அரிததாகிவிட்டைது.  இதன்  மருத்துவ
குணத்தற்கதாக  வீடுகளிலும்,  கிரதாமங்களின்  கிணற்று  நீர்
பதாயும்  ஓரங்களிலும்  வளர்க்கின்றைனைர்.  சசேர்வரதாயன்
மலலயில்  இயற்லகயதாக  ஓலடைகளின்  ஓரங்களில்  இலவ
வளர்ந்தனை.  தற்சபதாது  இதலனை  வனைப்பகுதயில்



இயற்லகயதாக  வளரும்  இடைங்களில்  கண்பது  அரிது.  இது
ஐயசிஎன்  பட்டியல்  2011  இல்  லீஸட்  கன்வசேர்ன்  (Least
concern)  எனைவும்  2014  ஆம்  ஆண்டில்  ஆபத்தற்கு  உரிய
மருத்துவத் ததாவரம் எனைவும் குறிப்பிடைப்பட்டுளளது.



16. யதாலனை கதாது வசேடி

ததாவரவியல் வபயர் : ரிமுசசேசியதா விவிபரதா

(Remusatia  vivipara
(Lodd.)Schott)

குடும்பம்              : ஏசரசி

தமிழ்ப்வபயர் : யதாலனை கதாது இலல வசேடி

ஆங்கிலப் வபயர்       Elephant ear

இத்ததாவரம்  மிக  அழகதானைது.  இது  வபதாதுவதாக
மரங்களின் கிலளகளில் ஒரு வததாற்றுத்ததாவரமதாக வளரும்.
அது  மட்டும்  அல்லதாமல்  பதாலறை  இடுக்குகளில்
வளர்கின்றைனை.  அசத  சேமயத்தல்  ஈரம்  அதகம்  நிலறைந்த
பகுதகளில்  மட்டுசம  வளர்கிறைது,  இச்வசேடியின்
அடிப்பகுதயில்  தட்லடையதானை  உருண்லடை  வடிவ  கிழங்கு
உளளது. இது 2-4 வசே.மீ விட்டைம் உலடையது. கிழங்கு சிவந்த
நிறைமும் அதன் மீது பழுப்பு நிறை நதார் மூடி உளளது. கிழங்கு
விசேத்தன்லம  வகதாண்டைது.  ஆனைதால்  மூலிலகயதாகப்
பயன்படுகிறைது.  இதல்  1-2  இலலகள  மட்டுசம
சததான்றுகின்றைனை.  இலல  வபரியததாக  யதாலனையின்  கதாது
சபதால் கதாற்றில் ஆடிக்வகதாண்டு இருக்கும். இலல அடைர்ந்த



பச்லசே  நிறைத்தலும்,  அதல்  உளள  நரம்புகள  ஆரம்பத்தல்
பச்லசே  பழுப்பு  நிறைத்தலும்,  பிறைகு  வவளிறிய  நிறைத்தலும்
இருக்கும்.  இச்வசேடியதானைது  வருடைம்  முழுவதும்
இருப்பதல்லல.  நவம்பர்  முதல்  ஜேனைவரி  கதாலங்களில்
இலல  உதர்ந்து,  உறைக்க  நிலலயில்  இருக்கும்.  பிப்ரவரி

மதாதத்தல் பவதானைது சததான்றும், கனியதானைது ஏப்ரல் மதாதம்
முதல் கதாணலதாம். 

இச்வசேடியில் பக்கலளக் கதாண்பது என்பது அரிது.
இலல  முடிந்த



பிறைகு ப மட்டும் சததான்றும்.  பக்கலள மஞ்சேள நிறை மடைல்
(Spathe)  மூடி  இருக்கும்.  பதார்ப்பதற்கு  அழகதாகவும்
வதாசேலனையும்  வகதாண்டிருக்கும்.  ஒரு  வசேடியதானைது  ஒரு
வருடைம் இலடைவவளிவிட்டு அடுத்த வருடைம்ததான் பக்கும்.
பக்கதாமல் வசேடியில் ஒரு தண்டு உருவதாகும்.  அதல் சிறிய
சிறிய முடிச்சு கிழங்குகள  (Bulbiliferous)  சததான்றும்.  அதல்
உளள சிறு வகதாக்கிகளின் மீது கதால்நலடைகள உரசும்சபதாது
அதன்  மூலம்  சவறு  இடைங்களில்  பரவி  முலளக்கின்றைனை.
இச்வசேடியதானைது  கடைல்  மட்டைத்தலிருந்து  700-1300  மீட்டைர்
உயரம்  வலர  வளரும்.  சசேர்வரதாயன்  மலல  மற்றும்
வகதால்லிமலலயில்  இதலனைக்  கதாணலதாம்.  ஆனைதால்
தற்சபதாது சசேர்வரதாயன் மலலயில் இச்வசேடிலயக் கதாண்பது
என்பது மிகவும் அரிது.   



17. பதாததாள மரம்

ததாவரவியல் வபயர்: டிசரதாஸவபர்மம்
சிசலதாசனைதாடிஸ

(Stereospermum
chelonoides (L..f)Dc)

குடும்பம்: பிக்சனைதானிசயசி

தமிழ்வபயர்: அம்புவதாகினைதா,
பபடிரி, பத்தரிவர், பதாத்தரி

ஆங்கிலப்வபயர்: Snake  Fruit  Tree,  Fragrani  Padri
Tree

இது ஒரு மரமதாகும். 10  முதல்  20  மீட்டைர் உயரம்
வளரக்கூடியது.  அடைர்ந்த  இலல  வகதாண்டை  மரம்.  சில
மரங்கள  3.4  மீட்டைர் விட்டைம் வகதாண்டைலவ.  அந்தளவிற்கு
வபரிய மரங்களும் உளளனை. இதன் பட்லடையதானைது மஞ்சேள
கலந்த  சேதாம்பல்  நிறைத்தல்  இருக்கும்.  இலலயதானைது
கூட்டிலலகலள வகதாண்டைது. அததாவது 1-2 அடி நீளம் வலர
இலல  வகதாத்து  இருக்கும்.  மூன்று  முதல்  நதான்கு  இலல
சஜேதாடிகலளக்  வகதாண்டைது.  பவதானைது  மஞ்சேள  கலந்த
அல்லது  இளம்  ஊததா  சிவப்பு  நிறைத்தல்  இருக்கும்.  வபல்



வடிவம் வகதாண்டைது.  பதார்ப்பதற்கு அழகதாகவும்,  வதாசேலனை
வீசேக்கூடியததாகவும்  இருக்கும்.  இதல்  கதாயதானைது  1-2  அடி
நீளம் இருக்கும். கதாயதானைது பதாம்பு சபதால் வததாங்கும். கதாய்
உருண்லடையதாகவும்,  வலளந்தும்,  கரடுமுரடைதாக  அல்லது
வசேதார  வசேதாரப்பதாக,  சநர்த்தயில்லதாமல்  இருக்கும்.
விலதயதானைது  அழுத்தப்பட்டு,  மூன்று  சகதாணங்கலள
வகதாண்டிருக்கும். விலத பறைந்து விடும்.

இது  மருத்துவக்  குணம்  வகதாண்டைது.  கடைல்
மட்டைத்தலிருந்து  800  மீட்டைர் உயரத்தற்கு  சமல் வளரும்.
ததாழ்வதானை  பளளத்ததாக்கு  பகுதயிலும்,  உயர்ந்த
பளளத்ததாக்கு பகுதயிலும் வளர்கிறைது. இது இந்த இரண்டு
பகுதயிலும் பக்கும் கதாலம் என்பது மதாறுபடுகிறைது. இதல்
வருடைம்  முழுவதும்  கதாலயக்  கதாணலதாம்.  இது
அழிந்துவிடும்  ததாவர  பட்டியலில்  உளளது.  இது
இந்தயதாவில்  மட்டுசம  வதாழும்  குறிப்பிட்டை  இடைவதாழ்
ததாவரம் (Endemic to India) ஆகும். சமற்கு மலலத் வததாடைரில்
பசுலம  மதாறைதாக்கதாடுகளில்  இலவ  வளர்கின்றைனை.  தமிழ்
நதாட்டில் சசேலம் மதாவட்டைத்தல் வளர்கின்றைனை. சசேர்வரதாயன்
மலலயில் குலறைந்த அளசவ கதாணப்படுகின்றைனை.

                                          





18. சிலண்டி

ததாவரவியல்  வபயர்:              ஆக்னைதா  அப்டுசசேட்டைதா
வவலரட்டி சகம்பிளி

 (Ochna  obtusata
Dc.Var.gamblei (King ex Brandis)Kanis)

குடும்பம்: ஆக்சனைசி

தமிழ்வபயர்: கல்குறுலவ, சிலன்டி

ஆங்ப்கிலப் வபயர்:  Micky  Mouse  Plant,
Golden Champak          

 இது  ஒரு  சிறுமரம்,  8  மீட்டைர்  உயரம்
வளரக்கூடியது, வறைண்டை பகுத மற்றும் பதாலறைகள நிலறைந்த
மலலகளிலும் வளரும்,  இந்த சபரினைத்தல் அப்டுசசேட்டைதா
என்றை இனைத்தல் ஒரு வலக  (Variety) உளளது. கனிஷ் என்றை
ததாவரவியல் அறிஞர் சகம்பிள என்பவலர வகளரவிக்கும்
விதமதாக  சகம்பிளி  எனைப்  வபயரிட்டுளளதார்.  சமத்தீவ்
என்பவர்  1981  ஆம்  ஆண்டில்  கண்டைறிந்துளளதார்.  இது
சசேர்வரதாயன் மலலயில் குலறைவதாகவும், சித்சதரி மலலயில்
இலதவிடை அதகமதாகவும் இருக்கிறைது.  வகதால்லிமலலயில்
இம்மரம்  கிலடையதாது.  இது  அழிந்துவரும்  ததாவர



(Endangered)  இனைமதாக  வவளியிடைப்பட்டுளளது.  ஆகசவ
இதலனைப் பதாதுகதாக்க சவண்டியது மிகவும் அவசியமதாகும்.

இம்மரத்தல்  இலலகள  வநருக்கமதாக  இருக்கும்.
மிகவும்  அழகதானை  பக்கள  வகதாண்டைலவ.  கவர்ச்சிகரமதானை
மஞ்சேள  நிறைப்  பக்கலளக்  வகதாண்டைது.  ப  வதாசேலனை
மிகுந்தது.  பவதானைது  5  இதழ்கலளக்  வகதாண்டைது.  ப
முடிந்தவுடைன் விலதகள புல்லிவட்டைத்தன் மீது உறுதயதாக
ஒட்டிக்வகதாண்டு  இருக்கும்.  புல்லிவட்டைம்  சிவந்து



இருக்கும்.  இதன்  மீது  விலதகள  கருப்பு  நிறைத்தல்
பதார்ப்பதற்கு  அழகதாக  இருக்கும்.  விலத  வபதாருந்த
இருக்கும்  பகுத  கிண்ணம்  (cup)  சபதால்  இருக்கும்.  இது
மிக்கி  மவுஸ  முகம்  சபதால்  வதரியும்.  விலத  மற்றும்
கடினைமதானை வகதாம்புகலள வவட்டி நடுவதன் மூலம் புதய
வசேடிகலள  உருவதாக்கலதாம்.  இம்மரத்தன்  இலலகள
பிப்ரவரி-மதார்ச் மதாதங்களில் உதர்ந்து, பின்னைர் புதய இலல
சததான்றும்.  இது  மருத்துவக்  குணம்  வகதாண்டை  ததாவரம்
என்பததால்  மூலிலக  சததாட்டைங்களில்
வளர்க்கப்படுகின்றைனை.  சேர்க்கலர  வியதாதக்கு  எதரதானை
மூலிலக  மருந்து  இதன்  இலலகள  மூலம்
தயதாரிக்கப்படுகிறைது.



19.கவியதா

ததாவரவியல் வபயர்: கிரிவியதா அபுட்டிலிசபதாலியதா
  (Grewia abutilifolia 
Juss)

குடும்பம்: டில்லிசயசி

தமிழ்வபயர் : கவியதா

ஆங்கிலப்வபயர்: Mallow Leaved cross berry

இது ஒரு  புதர் வசேடி அல்லது சிறுமரம்.  சுமதார்  2
முதல் 5 மீட்டைர் உயரம் வளரக்கூடியது. மலலப்பகுதகளில்
கடைல்  மட்டைத்தலிருந்து  500-1400  மீட்டைர்  உயரமதானை
பகுதகளில்  வளர்கிறைது.  குறிப்பதாக  மலலயின்  சேரிவுப்
பகுதகளில் வளரும் தன்லம வகதாண்டைது.  கிரிவியதா என்றை
சபரினைத்தசலசய  மிகப்வபரிய  இலல  வகதாண்டை  ததாவரம்
கவியதா ஆகும். இலலயதானைது 7-13 வசே.மீ நீளமும், 5-9 வசே.மீ
விட்டைமும்  வகதாண்டைது.  இலலயின்  அடிப்பகுதயில்  சிறு
சிறு  முடிகள  இருக்கும்.  பல  பக்கள  இதல்  உருவதாகும்.
பக்கள  ஆரம்பத்தல்  வவளலள  நிறைமதாகவும்,  பின்னைர்
மஞ்சேள  நிறைமதாகவும்  மதாறும்.  அததாவது  பக்கள
முதர்ச்சியலடைந்து  வளரும்  தருவதாயில்  மஞ்சேள  நிறைமதாக



மதாறும்.  பவும்,  கனியும்  வருடைம்  முழுவதும்  இருக்கும்.

கனி உருண்லடை வடிவத்தல் இருக்கும்.

இத்ததாவரம்  அதகப்படியதாக  உளளூர்
பயன்பதாட்டிற்கதாக  சசேகரிக்கப்படுகிறைது.  இதன்
பட்லடைலய  உறித்து  நதார்  எடுக்கின்றைனைர்.  அதன்  மூலம்
கயிறு  தயதாரிக்கின்றைனைர்.  இதன்  சவலர  தண்ணீர்
ததாகத்தற்கதாக  பயன்படுத்துகின்றைனைர்.  இது  அரிததானை



ததாவரம்  மட்டும்  அல்லதாமல்  அழிந்து  வரும்  ததாவரமதாக
வலகப்படுத்தப்பட்டுளளது.  ஐயசிஎன்  சிவப்புப்
பட்டியலில்  2006  ஆம்  ஆண்டு  வவளியிடைப்பட்டுளளது.
இதலிருந்து  நதார்  எடுப்பதனைதால்  இத்ததாவரம்  பல
பகுதகளில்  அழிக்கப்பட்டு  வருகின்றைது.  ஆகசவ
இதலிருந்து  நதார்  எடுப்பலதத்  தடுப்பதன்  மூலம்
இத்ததாவரத்தலனை  பதாதுகதாக்கலதாம்.  இது  சசேர்வரதாயன்
மலலப்பகுதகளில்  வளர்கிறைது.  வனைப்பகுதயில்
வளர்வததால்  இதன்  முக்கியத்துவம்  வதரியதாமசல
அழிக்கப்படுகிறைது.



20. ஆச்சேதா

ததாவரவியல் வபயர்: ஆர்டுவிக்யதா லபசனைட்டைதா

(Hardwickia  binata
Roxb)

குடும்பம்: சிசேதால்பினிசயசி

தமிழ்ப்வபயர்: ஆச்சேதா, ஆசேதா, கரதாச்சி

ஆங்கிலப்வபயர்: Indian Black wood, Anjan

இது ஒரு இந்தய மரமதாகும். ததாவரவியல் அறிஞர்
ததாமஸ  ஆர்டுவிக்கி  என்பவலர வகளரவிக்கும்  வலகயில்
வில்லியம் ரதாக்ஸபர்க் (William Roxburgh) என்றை ததாவரவியல்
அறிஞர்  ஆர்டுவிக்யதா  எனை  இந்த  சபரினைத்தற்கு
வபயரிட்டைதார்.  இந்த  மரம்  கடினைமதானைது,  சுமதார்  15  மீட்டைர்
உயரம்  வளரக்கூடியது.  மரப்பட்லடையதானைது  வசேதார
வசேதாரப்பதாகவும்,  ஒழுங்கற்று  வவடித்தும்  இருக்கும்.
பவதானைது சிறியததாகவும், வவளலள அல்லது பச்லசே கலந்த
மஞ்சேள  நிறைத்தல்  இருக்கும்.  ஆச்சேதா  மரம்  சசேர்வரதாயன்
மலலயில்  மிகக்  குலறைந்தளசவ  உளளனை.  ஜேனைவரி
மதாதத்தல்  இம்மரம்  இலலகலள  உதர்த்து  விடுகிறைது.
கதாட்டு  மதாடு,  யதாலனை  சபதான்றை  விலங்கினைங்கள  இதன்
பட்லடை மற்றும் இலலகலள உணவதாக உட்வகதாளகின்றைனை.



இதன்  மரப்பட்லடைலய  உறித்து  கயிறு  தயதாரித்தலுக்குப்
பயன்படுத்துகின்றைனைர்.

இதன்  இலலகள  பசுந்தலழ  உரமதாகப்
பயன்படுகிறைது.  பக்களிலிருந்து  சதனீக்கள  சதன்  மற்றும்
மகரந்தத்தூளகலளச்  சசேகரிக்கிறைது.  மரம்  கடினைமதாக
இருப்பததால்  விவசேதாயக்  கருவிகள  தயதாரிக்கின்றைனைர்.
மரச்சேதாமதான்கள  தயதாரிக்க  மரங்கலள  வவட்டுகின்றைனைர்.



இம்மரத்தலிருந்து  உலக்லக  மற்றும்  நதாதஸவரம்
சபதான்றைலவ  தயதாரிக்கின்றைனைர்.  லவரம்  பதாய்ந்த
நடுக்கட்லடையிலிருந்து  ஒலிசயதா  சகதாந்துகள
வபறைப்படுகின்றைனை.  இதலனை வண்ணப்பச்சுகள தயதாரிக்கப்
பயன்படுத்துகின்றைனைர்.  இது  ஒரு  அரிததானை  மரமதாகசவ
கருதப்படுகிறைது.  வனைத்துலறையின்  வமத்தனைத்ததால்
அரியவலக  ஆச்சேதா  மரங்கள  தருட்டுப்  சபதாகின்றைனை  எனை
தனைமலர்  நதாளிதழ்  வசேய்தயும்  வவளியிட்டுளளது.
இம்மரத்தன்  பயன்  கருத  இதலனை  வவட்டுகின்றைனைர்.
ஆகசவ  இது  ஆபத்லத  (Threatened)  எதர்சநதாக்கி  உளள
மரப்பட்டியலில் உளளது.



21.அழுகண்ண

ததாவரவியல் வபயர்: தசரதாசிரதா பர்மதான்னி

(Drosera  burmanni
Vahl.)



குடும்பம்: தசரதாசிசரசி

தமிழ்ப்வபயர்: பனிப்பண்டு,  சூரியனின்
வவண்பனி.

ஆங்கிலப்வபயர்: Sundews,  Rainbow  plant,  Dewy
pines, Burmann’s Sundew.

இது ஒரு பச்சி உண்ணும் ததாவரமதாகும். 18  ஆம்
நூற்றைதாண்டில் பர்மதான்  (Burmann)  என்றை டைச்சு ததாவரவியல்
அறிஞர்  தசரதாசிரதா  எனைப்  வபயரிட்டைதார்.  அவருலடைய
வபயரதாசலசய  பர்மதான்னி  எனை  இச்வசேடிக்கு
வபயரிடைப்பட்டைது.  இது  ஒரு  சிறு  பண்டு  ததாவரம்,    5-10
வசே.மீ உயரம் மட்டுசம வளரும். இதன் இலலகள சிவந்து
வட்டை வடிவில் சரதாஜேதா ப சபதால் வதரியும். அததாவது கதாதல்
அணயும்  சததாடு  சபதாலத்  வதரியும்.  இலலகளின்  மீது
சுரப்பிகலள  உலடைய  உணர்வகதாம்புகள  இருக்கும்.  இதன்
நுனியில் சிறு சிறு பனித்துளி சபதான்றை தரவம் இருக்கும்.
இதன்  சுலவயும்,  மனைமும்  சிறு  சிறு  பச்சிகலள  கவர்ந்து
இழுக்கும். இதன் இலலயின் நடுவில் பச்சி அமர்ந்தவுடைன்
இதல் உளள உணர்வகதாம்புகள பச்சிலய சுற்றி வலளத்து
பிடித்துக்வகதாளளும்.  சில  வினைதாடிகளில்  பச்சிலய  சுற்றி
வலளத்துக்  வகதாளளும்.  இச்வசேடி  சவகமதாக  பச்சிலய
பிடிக்கும்.  பின்னைர்  ஜீரண  நீர்  சுரந்து  பச்சிலய  வசேரித்து
தனைக்கு  சவண்டிய  லநட்ரஜேன்  மற்றும்  பதாஸசபட்
சேத்தலனை  பச்சியிலிருந்து  எடுத்துக்வகதாளளும்.  பச்சி



வசேரித்தப்  பிறைகு  இலலயதானைது  மீண்டும்  பலழய
நிலலக்குத் தரும்பி விடும்.

இது  ஒரு  அரிததானை  கதாயகற்ப  மூலிலகத்
ததாவரமதாகும்.  நீர்க்  கசிவுளள  பதாலறைகள  மற்றும்
குலறைவதானை  மண்  உளள  ஈரமதானை  பகுதகளில்  மட்டுசம
வளரும்.  வவட்டைவவளியில்  களிமண்  கலந்த  சேரிவுகளில்
பருவமலழ வபய்தபிறைகு முலளக்கும்.  வசேடியின் அடியில்
ஈரம் இருந்து வகதாண்சடை இருக்கும்.  வசேடியில் வவண்லம
கலந்த  இளம்  ஊததா  சிவப்பு  மலர்கள  சததான்றும்.  15-20
பக்கள  இருக்கும்.  பவதானைது  கதாலல  9  மணக்கு  மலரும்.
சசேர்வரதாயன்  மலலயில்  வசேம்மடுவு,  மஞ்சேக்குட்லடை,
சேந்நியதாசி  மலல,  சசேர்வரதாயன்  சகதாயில்  மலல  ஆகிய
பகுதகளில்  மட்டுசம  உளளனை.  இது  மூலிலகத்  ததாவரம்
என்பததால்  இதலனைச்  சசேகரித்து  வசேல்கின்றைனைர்.  இதன்
எண்ணக்லக குலறைந்து வகதாண்சடை வருகிறைது. ஆகசவ இது
ஒரு அரிததானை ததாவரமதாகி விட்டைது.



22. வகதாசு வவட்டி

ததாவரவியல் வபயர்: தசரதாசிரதா வபல்சடைட்டைதா

(Drosera peltata Thunb)

குடும்பம்: தசரதாசிசரசி

தமிழ்ப்வபயர்: வகதாசுவவட்டி

ஆங்கிலப் வபயர்: Shield Sundew, Pale Sundew.

இது  ஒரு  சிறு  ததாவரம்.  வவட்டைவவளியில்
பதாலறைகளின்  ஓரங்களில்  குலறைந்த  மண்  உளள  ஈரமதானை
பகுதயில் இச்வசேடி வளர்கிறைது. மலழக்கதாலம் வததாடைங்கிய
பிறைசக வசேடி முலளக்கிறைது.  இச்வசேடியின் அடிப்பகுதயில்
சிறு  கிழங்கு  உளளது.  இச்வசேடி  சுமதார்  20  வசே.மீ  உயரம்
வலர வளர்கிறைது.  இது ஒரு பச்சி உண்ணும் ததாவரமதாகும்.
இதன் இலல சிறிய சகடையம்  (Shield)  சபதால கதாட்சி தரும்.
இலலயில்  சுரப்பிகலளக்  வகதாண்டை  உணர்வகதாம்புகள
உளளனை.  பச்சி  இலலயின்  மீது  அமர்ந்ததால்  உடைசனை
உணர்வகதாம்புகள பச்சிலய சுற்றி இலல மூடிக்வகதாளளும்.
ஜீரண  நீர்  சுரந்து  பச்சிலய  வசேரித்து  தனைக்கு  சதலவயதானை
லநட்ரஜேன்  மற்றும்  பதாஸசபட்  சேத்தலனை
எடுத்துக்வகதாளகிறைது. இச்வசேடியில் வவளலள நிறைப் பக்கள



மலர்கின்றைனை. இது ஒரு பருவச் வசேடியதாகும். இதன் கிழங்கு
உருண்லடையதாகவும், சிவப்பதாகவும் இருக்கும்.

இச்வசேடியிலனை  முதன்முதலதாக  கதார்ல்  பீட்டைர்
தன்பர்க்  என்பவர்  1797  ஆம்  ஆண்டில்  வபயரிட்டு,
விவரித்து  எழுதனைதார்.  இச்வசேடிலய  கதாகிதத்தல்  அழுத்த



சதய்த்ததால்  ஒரு  இரவுக்குள  கதாகிதம்  சிவப்பதாக
மதாறிவிடும்.  இது மூலிலகத்  ததாவரமதாகப்  பயன்படுகிறைது.
ஆகசவ  மருந்து  தயதாரிக்கும்  கம்வபனிகளுக்கு  எடுத்துச்
வசேல்கின்றைனைர்.  உலகின்  பல்சவறு  பகுதயில்  இலவ
வளர்ந்ததாலும்  மருத்துவப்  பயன்பதாட்டிற்கதாக
அழிக்கப்படுகிறைது.  இது ஐயசிஎன் பட்டியலில்  2011  ஆம்
ஆண்டு  லீஸட்  கன்சேர்ன்  (L.C)  எனைக்குறிப்பிட்டுளளனைர்.
சசேர்வரதாயன்  மலலயில்  வசேம்மடுவு,  மஞ்சேக்குட்லடை,
சேந்நியதாசி  மலல  ஆகிய  இடைங்களில்  குலறைந்தளசவ
இச்வசேடி  உளளது.  சேர்வசதசே  பச்சி  உண்ணும்
ததாவரக்கழகத்தன்  பட்டியலிலும்  இச்வசேடி  இடைம்
வபற்றுளளது.  இயற்லகயில்  வளரும்  இச்வசேடிலய
வீடுகளில்  வளர்ப்பது  என்பது  சிரமம்.  இது  கடைல்
மட்டைத்தலிருந்து  1000-1300  மீட்டைர்  உயரங்களில்
வளர்கின்றைது.  ஆகசவ இதலனை அழிக்கதாமல் அது வளரும்
இடைங்களில் பதாதுகதாப்பசத சிறைந்தததாகும்.

23. வசேங்குருந்து

ததாவரவியல் வபயர்: பிசகதானியதா மலபதாரிக்கதா

(Begonia  malabarica
Lam)

குடும்பம்: பிசகதானிசயசி



தமிழ்ப்வபயர்: வசேங்குருந்து, வசேந்தண்டு.

ஆங்கிலப் வபயர்: Malabar Begonia.

இச்வசேடியதானைது  1-2  அடி உயரம்  வளரக்கூடியது.
ஈரப்பதம்  அதகம்  வகதாண்டை  வனைப்பகுதயில்  இது
வளர்கிறைது.  கடைல்  மட்டைத்தலிருந்து  1000-1500  மீட்டைர்
உயரங்களில்  வளர்கிறைது.  இதன்  தண்டு,  இலலக்கதாம்பு,
இலலயின் நரம்பு ஆகியலவ சிவப்பு நிறைத்தல் இருக்கும்.
அதக  நிழல்  வகதாண்டை  இடைத்தலும்,  பதாலறைகளின்
வவடிப்புகளிலும் இலவ வளரும்.  இலலயதானைது  6  முதல்
15  வசே.மீ  நீளமும்,  4-8  வசே.மீ  அகலமும்  வகதாண்டிருக்கும்.
இலலயில்  7-9  நரம்புகள  இருக்கும்.  இலல  பதார்ப்பதற்கு
அழகதாக  இருக்கும்.  சகதாலடை  கதாலத்தல்  இச்வசேடியில்
இலலகள  இருக்கதாது.  பவதானைது  சரதாஸ  முதல்  வவளிறிய
வவளலள  நிறைத்தல்  இருக்கும்.  ஆண்  பக்களில்  இரண்டு
இதழ்கள மட்டுசம இருக்கும். மகரந்தத்தூள மஞ்சேள நிறைம்
வகதாண்டைது.



இது  ஒரு  அரிததானை,  குறிப்பிட்டை  இடைம்  வதாழ்
ததாவரம்  எனை  சமகதாலதாயதா  மதாநிலத்தல்
குறிப்பிடைப்பட்டுளளது. இது ஒரு மூலிலகத் ததாவரமதாகும்.
இதன் இலல வயிற்றுப்சபதாக்கு, ரத்தப் புற்றுசநதாய், சததால்
வியதாத,  நுலரயீரல்  வததாற்று  சபதான்றை  வியதாதகளுக்கு
மருந்ததாகப் பயன்படுகிறைது. இது மருத்துவ முக்கியத்துவம்
வதாய்ந்த  ததாவரம்  ஆகும்.  இதலனை  அழகு  ததாவரமதாகவும்
வீடுகளில்  வளர்க்கலதாம்.  இது  மருத்துவத்  ததாவரம்
என்றைதாலும்  இதலனை  விவசேதாயிகள  யதாரும்  சேதாகுபடி
வசேய்யவில்லல.  இயற்லகயில்  உளள  ததாவரங்கசள



சசேகரிக்கப்படுகிறைது.  சசேர்வரதாயன்  மலலயில்  சசேதாலல
பகுதயில்  மட்டுசம  இச்வசேடிலயக்  கதாணலதாம்.  கிளியர்
நீர்வீழ்ச்சிலய  ஒட்டியப்  பகுதகளிலும்  இதலனைக்
கதாணலதாம்.  மலலயின் மற்றை இடைங்களில் இதலனைக் கதாண
முடியவில்லல. 

24. கதாட்டு பிசகதானியதா

ததாவரவியல் வபயர்: பிசகதானியதா சேப்வபல்சடைட்டைதா

(Begonia  subpeltata
Wight)

குடும்பம்:              பிசகதானிசயசி

தமிழ்ப்வபயர்: கதாட்டு பிசகதானியதா

இச்வசேடிலய முதன் முதலதாக 1852 ஆம் ஆண்டில்
ரதாபர்ட்  லவட்  (Robert  Wight)  என்றை  ஸகதாட்லதாந்து
மருத்துவர்  மற்றும்  ததாவரவியல்  அறிஞர்  கண்டைறிந்து
வபயரிட்டைதார்.  அதன் பிறைகு சகம்பிள  1957  ஆம் ஆண்டில்
தனைது புத்தகத்தல் வவளியிட்டுளளதார்.  சமத்தீவ்  1981  ஆம்
ஆண்டில்  சசேர்வரதாயன்  மலலயில்  இருப்பலதக்
கண்டைறிந்ததார். இது தமிழ்நதாட்டில் தருவநல்சவலி மற்றும்
சசேலம்  மதாவட்டைத்தல்  மட்டுசம  உளளது.  சசேர்வரதாயன்



மலலயில்  கிளியர்  நீர்வீழ்ச்சியிலிருந்து  வசேல்லும்
நீசரதாலடைலய ஒட்டிய சில இடைங்களில் மட்டுசம இச்வசேடி
உளளது. இது ஒரு அரிததானை (Rare) ததாவரம் ஆகும். இது ஒரு
சிறு  வசேடியதாகும்.  இச்வசேடிக்கு  மட்டைத்தண்டு  கிழங்கு
உளளது.  மட்டைத்தண்டு  கிழங்கதானைது  கிலடைமட்டைமதாக
வசேல்கிறைது.  மட்டைத்தண்டு  கிழங்கு  சிறியது,  5  வசே,மீ
நீளமும், 1-3  வசே.மீ  விட்டைமும்  வகதாண்டைது.  மட்டைத்தண்டு
கிழங்லக  பழுப்பு  நிறை  வசேதல்  இலலகள  மூடியுளளனை.
முதர்ந்த  வசேதல்  இலலகள  சிவந்த  நிறைத்தல்  கசேப்புத்
தன்லம வகதாண்டைததாக இருக்கும்.

இச்வசேடியிலிருந்து  சிறிய  மட்டைத்தண்டு
கிழங்குகள கிலளவிட்டு பிரியும். அதல் வபரிய இலலகள
சததான்றும்.  இலலயதானைது  பதார்ப்பதற்கு  பளபளப்பதாக
இருக்கும்.  இளம்  இலலயின்  கீழ்ப்  பரப்பில்  சிறு  சிறு
வவண்லமயதானை  முடிகள  இருக்கும்.  இலலயதானைது  8-14.5
வசே.மீ  நீளமும்,  10-15  வசே.மீ  அகலமும்  வகதாண்டிருக்கும்.
இலலயில்  5-6  நரம்புகள மிகவும்  பிரகதாசேமதாகத்  வதரியும்.
இதனைதால் இலல மிகவும் அழகதாக, கவர்ச்சியதாகத் வதரியும்.
இலலக்கதாம்பதானைது  7-33  வசே.மீ நீளம் இருக்கும்.  பவதானைது
வவளலள  நிறைம்  வகதாண்டைது.  ஒரு  பங்வகதாத்தல்  1-25
பக்கள  மலரும்.  ஆண்  பக்களில்  4  இதழ்களும்,
வபண்பக்களில்  5  இதழ்களும்  இருக்கும்.  வபண்  பக்கள
வவளிறிய  இளம்  ஊததா  சிவப்பு  (Pale  pink)  நிறைத்தல்
இருக்கும்.  விலத  சிறியது,  பழுப்பு  நிறைத்தல்  இருக்கும்.



இச்வசேடி  அழகதாக  இருப்பததால்  வீடுகளில்  வளர்க்கலதாம்.
இது  ஐயசிஎன்  சிவப்புப்  பட்டியலில்  1997  ஆம்  ஆண்டு
அரிததானை  மற்றும்  ஆபத்தற்குளளதானை  ததாவரம்
எனைக்குறிப்பிடைப்பட்டுளளது. 



25. மலல வகதாய்யதா

ததாவரவியல் வபயர்: சரதாசடைதாமிர்டைஸ
வடைதாவமன்சடைதாசேதா

 (Rodomyrtus  tomentosa
(Ait)Hassk.)

குடும்பம்: மிர்சடைசி

தமிழ்ப்வபயர்: சிறு  வகதாய்யதா,  மலல
வகதாய்யதா

ஆங்கிலப் வபயர்: Rose  myrtle;  Downy
myrtle;  Downy  rose  myrtle;  Hill
goose berry, Hill guava,.

இது ஒரு சிறுமரம்.  சுமதார்  4  மீட்டைர் உயரம் வலர
வளரக்கூடியது.  அடைர்த்தயதாகவும்,  பசுலமயதாகவும்
கதாட்சித்தரும்.  உலகின்  பல  பகுதகளில்  இது  வளர்கிறைது.
இமயமலலயிலும்  வளர்கிறைது.  தமிழ்நதாட்டில்  சகதாலவ,
நீலகிரி,  மதுலர  ஆகிய  மதாவட்டைங்களில்  உயரமதானை
மலலப்பகுதயில்  வளர்கிறைது.  சசேர்வரதாயன்  மலலயில்
இருப்பதற்கதானை  பதவுகள  இல்லல  என்றைதாலும்
சசேர்வரதாயன் சகதாயிலுக்கு  எதசர  உளள  சேரிவில் இரண்டு



சிறுமரஙகள இருந்தனை.  இந்த இரண்டு மரங்கலளத்  தவிர
மலலயின் சவறு பகுதகளில் இது இல்லல.  ஆகசவ இது
சசேர்வரதாயன்  மலலயில்  அரிததானை  மரமதாகும்.  1997  ஆம்
ஆண்டு வவளிவந்த  ஐயசிஎன் பட்டியலிலும் இது இடைம்
வபற்றுளளது.

இதன்  பக்கள  இளம்  ஊததா  சிவப்பு  நிறைத்தல்
இருக்கும்.  இதன்  வவளிப்புறைத்தல்  வவண்லமயதானை
தட்டுகள  இருக்கும்.  பவதானைது  2.5-3  வசே.மீ  விட்டைமும்,  5



இதழ்கலளக்  வகதாண்டிருக்கும்.  கனியதானைது  சிறியது.
அததாவது  10-15  மி.மீ நீளம் உலடையது.  கனி இளம் சிவப்பு
நிறைமுலடையது. இதலனை சேதாப்பிடைலதாம். கனியின் உளசள 40-
45  விலதகள இருக்கும்.  விலதயதானைது பறைலவகள மற்றும்
பதாலூட்டிகள  மூலம்  பரவுகின்றைது.  பழத்தலிருந்து  ஜேதாம்,
சேதாலட்,  வஜேல்லி  சபதான்றைலவ  வவளிநதாடுகளில்
தயதாரிக்கின்றைனைர்.  வியட்நதாம்  நதாட்டில்  பழத்தலிருந்து
ஒயின் தயதாரிக்கின்றைனைர். சிரப் தயதாரித்து வவளிநதாடுகளுக்கு
ஏற்றுமதயும்  வசேய்கின்றைனைர்.  இது  அழகுத்  ததாவரமதாக
வளர்க்கின்றைனைர்.  அழகிற்கதாகவும்,  பழங்களுக்கதாகவும்
பங்கதாக்களில் இதலனை வளர்க்கின்றைனைர்.



26. கில்டிகதார்டியதா

ததாவரவியல் வபயர்: கில்டிகதார்டியதா
பதாப்புலிசபதாலியதா

                         (Hildegardia  populifolia
(Roxb.)Schott & Endl.)

குடும்பம்: ஸவடைர்குலிசயசி

இது  ஒரு  மரமதாகும்.  வமதுவதாக  வளரக்கூடியது.
சுமதார்  20  மீட்டைர்  உயரம்  கூடை  வளரும்.  வபதாதுவதாகப்
பதாலறைகலள  ஒட்டி  வளரும்.  கிழக்குமலல
வததாடைர்ச்சியிசலசய  வளரக்கூடிய  குறிப்பிட்டை  இடைவதாழ்
ததாவரமதாகும்.  தமிழ்நதாட்டில்  சசேலம்,  தர்மபுரி,  வதன்
ஆற்கதாடு  மதாவட்டைங்களில்  வளர்கிறைது.  குறிப்பதாக
ஆந்தரதாவில்  அதகம்  வளர்கிறைது.  கல்வரதாயன்  மலலயில்
கடைல்  மட்டைத்தலிருந்து  300-600  மீட்டைர்  உயரத்தல்
வளர்கிறைது.  கல்வரதாயன்  மலலயில்  இது  விலரவதாக
அழிந்து  வருகிறைது.  20  மரங்கள  மட்டுசம  இருப்பததாகக்
கூறுகின்றைனைர். சசேர்வரதாயன் மலலயில் இது குலறைவதாகசவ
கதாணப்படுகிறைது.  வனைப்பகுதயில்  எளிததாகக்
கதாணமுடியவில்லல.  இதன்  இலல  இதய  வடிவம்
வகதாண்டைது.  பசுலமயதானை  மரம்.  ஆனைதால்  மரத்தல்  உளள



இலலகள ஜேனைவரி  மதாதத்தல் முழுவதும்  வகதாட்டிவிடும்.
பின்னைர்  புதய  இலல  பிப்ரவரி  மதாதத்தல்  துளிர்க்கும்.
மரங்களில்  ஆண்  பக்கள  மற்றும்  இருபதால்  பக்கள

சததான்றுகின்றைனை.  பவதானைது  சிவப்பு  நிறைத்தல்  இருக்கும்.
பவில்  இதழ்கள  இல்லல.  புல்லி  இதழ்கள  மட்டுசம
இருக்கின்றைனை.

இதன்  பக்களிலிருந்து  ட்லரசகதானைதா  என்னும்
ஈக்கள  சதலனையும்,  மகரந்தத்லதயும்  எடுக்கின்றைனை.



வகதாண்டைலதாத்த  பறைலவ  உளபடை  பல  பறைலவகள
இம்மரத்தற்கு  வருகின்றைனை.  ஈப்பிடிப்பதான்  பறைலவ,  மீன்
வகதாத்தப்  பறைலவ  உளபடை  இம்மரத்லதத்  சதடி
வருகின்றைனை.  பறைலவகள  ஈக்கலளப்  பிடித்து
உண்ணுகின்றைனை. இம்மரம் ஆந்தரதா மற்றும் தமிழ்நதாட்டில்
மட்டுசம கிழக்கு மலலத் வததாடைர் பகுதயில் உளளது. இது
அழிக்கப்படுகிறைது.  இது  அச்சுறுத்தலுக்கு  உளளதானை
மரமதாகக்  கருதப்பட்டு  வந்தது.  1998  ஆம்  ஆண்டில்
வவளியிடைப்பட்டை  ஐயசிஎன்  பட்டியலில்  இது  மிகவும்
சவகமதாக அழிந்து வரும் ததாவரமதாக  (Critically  Endangered)
அறிவிக்கப்பட்டுளளது.  இம்மரம்  அவமரிக்கதாவில்  கூடை
நடைப்பட்டு  உளளது.  ஆனைதால்  இயற்லகயதாக  வளரும்
வனைப்பகுதயில்  இது  ஆபத்லதச்  சேந்தத்துக்
வகதாண்டிருக்கிறைது.  ஏற்கதாடு  ததாவரவியல்  மதப்பதாய்வுத்
துலறையில் ஒரு மரம் பரதாமரிக்கப்பட்டு வருகிறைது. சமலும்
இதலனை அதகப்படுத்தும் பணயும் நடைந்து வருகிறைது.



27.வசேந்தனுக்கு

ததாவரவியல் வபயர்: ஸவடைர்குலியதா யரன்ஸ

(Sterculia urens Roxb.)

குடும்பம்: ஸவடைர்குலிசயசி

தமிழ்ப்வபயர்: வசேந்தனுக்கு,  வசேந்ததாளமரம்,
கதாவதாளம், வவளலளபுடைதாளி.

ஆங்கிலப்வபயர்: Kulu,  Indian  tragacanth,  Gum
karaya,katira, Sterculia gum, kateera gum.

இது ஒரு மரமதாகும்.  சுமதார்  40  அடி உயரம் வலர
வளரும்.  இதன்  கிலளகள  கிலடைமட்டைமதாகப்  பிரிந்து
வசேல்லும்.  மரத்தன்  பட்லடை  மிருதுவதாகவும்,
நதாரிலழகளுடைன்  தடித்து,  சேதாம்பல்  நிறைத்தல்  இருக்கும்.
அதல் வவளலள நிறைத் தட்டுகள உளளனை. பட்லடையதானைது
உரிந்து  சிறு  சிறு  தட்டுகளதாகப்  பிரிந்து,  வவடித்து
இருக்கும்.  இதலனை  உறித்து  எடுக்கலதாம்.  பட்லடை  3
அடுக்குகலளக்  வகதாண்டிருக்கும்.  உளபகுத  வமல்லிய
கதாகிதம்  சபதால்  இருக்கும்.  மரம்  மிருதுவதானைது.  நடு
சசேதாற்றுப்பகுத  சிவப்பு  வரசின்  குழதாய்கலளக்
வகதாண்டிருக்கும்.  இலல  20-30  வசே.மீ  விட்டைம்



வகதாண்டைததாக,  நட்சேத்தரம்  சபதான்றை  முலனைகலளக்
வகதாண்டிருக்கும்.  பவதானைது  மஞ்சேள  கலந்த  பச்லசே
நிறைத்தல்  இருக்கும்.  பக்களில்  ஆண்,  வபண்  மற்றும்
இருபதால்  பக்கள  எனை  அலனைத்லதயும்  ஒசர  மரத்தல்
கதாணலதாம்.  பக்களில்  வகதாடுக்கு  சபதான்றை  முடிகள

உளளததாசலசய  இம்மரத்தற்கு  யரன்ஸ
எனைப்வபயரிட்டுளளனைர்.



இதன்  கதாயதானைது  வவடித்து  6  சேதுரங்கலளக்
வகதாண்டைது  சபதால்  வதரியும்.  விலத  பழுப்பு  அல்லது
கருப்பு  நிறைத்தல்  இருக்கும்.  விலதகலள  வறுத்துச்
சேதாப்பிடைலதாம்.  இளம்  சவரிலனையும்  சேதாப்பிடைலதாம்.
பட்லடையில்  கதாயம்  ஏற்பட்டைதால்  இதலிருந்து  பிசின்
கிலடைக்கும்.  மரத்லதக்  கதாயப்படுத்துதல்,  பட்லடைலய
உரித்தல்,  சகதாடைதாரியதால்  ஆழமதாக  வவட்டுதல்  சபதான்றை
கதாரியங்கள  வசேய்து  இதலிருந்து  பிசின்  எடுக்கின்றைனைர்.
இப்படிச் வசேய்வததால் மரம் இறைந்துவிடுகிறைது. இந்த பிசின்
மருந்ததாகவும், பலசே தயதாரிக்கவும் பயன்படுகிறைது. சமலும்
உணவதாகவும்,  குளிர் பதானைங்கள தயதாரிக்கவும் உதவுகிறைது.
இம்மரத்லத  சசேர்வரதாயன்  மலலயின்  அடிவதாரத்தல்,
சேதாலலயின்  ஓரங்களில்  கதாணலதாம்.  இது  கடைல்
மட்டைத்தலிருந்து  400-800  மீட்டைர்  உயரத்தல்,  பதாலறைலய
ஒட்டிய இடைங்களில்,  சநரடி சூரிய ஒளிபடும் இடைங்களில்
நன்கு வளர்கிறைது.  இது ஐயசிஎன் பட்டியலில் சவகமதாகக்
குலறைந்துவரும் ததாவரமதாகக் குறிப்பிடைப்பட்டுளளது. 



28. சேதாலம்ப

ததாவரவியல் வபயர்: சசேதாரியதா ரதாக்ஸபர்க்கி

(Shorea  roxburghii
G..Don)

குடும்பம்: டிப்டீசரதாகதார்சபசி

தமிழ்ப்வபயர்: குங்கிலியம், சேதாலம்ப, தலூரதா.

ஆங்கிலப்வபயர்: Taloora  Lac  Tree,  white  meranti;
Lac Tree.

இம்மரம்  சுமதார்  25  மீட்டைர்  உயரம்
வளரக்கூடியது.  பட்லடையதானைது பழுப்பு நிறைம் வகதாண்டைது.
இதலிருந்து  வரசீன்  கிலடைக்கிறைது.  இது  கிழக்கு
மலலத்வததாடைரில்  மட்டுசம  வளரக்கூடிய  குறிப்பிட்டை
இடைம்  வதாழ்  ததாவர  வலகலயச்  சசேர்ந்தது.  மிக  அழகதானை
மரம்,  மர  சவலலக்கு  பயன்படைக்கூடியது.  இது  மிகவும்
அரிததானை  மரமதாகும்.  இது  சவகமதாக  அழிந்துவரும்
(Critically  Endangered)  ததாவரம் எனை ஐயசிஎன் சேதார்பில்  2011
ஆம்  ஆண்டில்  அறிவிக்கப்பட்டுளளது.  தமிழ்நதாட்டில்
சகதாலவ,  நீலகிரி,  தர்மபுரி,  சசேலம்,  மதுலர  சபதான்றை
மதாவட்டைங்களில்  வளர்கிறைது.  கல்வரதாயன்  மலலயில்



அதகம்  உளளது.  ஆனைதால்  சசேர்வரதாயன்  மலலயில்  மிக
அரிததாக,  அபர்வமதாகசவ  கதாணப்படுகிறைது.  குறிப்பதாக
கிளியர்  நீர்வீழ்ச்சிக்குச்  வசேல்லும்  பதாலதயிலும்,  குண்டூர்
கிரதாமத்தலும்  மட்டுசம  கதாணப்படுகிறைது.  சசேர்வரதாயன்
மலலயில்  மிகவும்  வயததானை  மரம்  ஒன்று  இருப்பலத
சமத்தீவ்  அவர்கள  1981  இல்  குறிப்பிட்டுளளதார்.  கதாபி
சததாட்டைத்தல் 25 மீட்டைர் உயரமதானை மரம் உளளது. அது 2.4
மீட்டைர்  விட்டைம்  வகதாண்டைது  எனைக்  குறிப்பிட்டுளளதார்.
ஆனைதால்  அது  எந்த  கதாபி  சததாட்டைத்தல்  உளளது  என்பது
குறிப்பிடைப்படைவில்லல.

இம்மரத்தல்  பக்கள  மிக  அழகதாக  இருக்கும்.
வவளிறிய இளம் ஊததா சிவப்பு நிறைத்தல் பக்கள இருக்கும்.
பக்கள  முடிந்தபிறைகு  கனி  உருவதாகிய  பிறைகும்,  புல்லி
இதழ்கள  ஒட்டிக்வகதாண்டு  இருக்கும்.  அது  இறைகுகள
சபதால்  வசேயல்படும்.  இந்த  இறைகுகளில்  பிரகதாசேமதானை
நரம்புகள  பதார்ப்பதற்கு  கவர்ச்சியதாக  வதரியும்.
விலதயதானைது  பறைந்து  வசேல்வதற்கு  இந்த  இறைகுகள
பயன்படுகின்றைனை.  பவதானைது  மிகவும்  அழகதாகவும்,
வதாசேலனை  வகதாண்டைததாகவும் இருக்கும்.  வபண்கள தங்கள
கூந்தலில்  இம்மலலர  சூடுகின்றைனைர்.  பச்சிகளின்  மூலசம
மகரந்தச் சசேர்க்லக நலடைவபறுகின்றைது.  அம்மரம் வளரும்
பகுதயில்  உளள  குறிப்பிட்டை  இனைப்  பச்சிகள  மூலசம
மகரந்தச்  சசேர்க்லக  நலடைவபறுகிறைது.  மரம்  உறுதயதானைது
என்பததாசலசய இது வவட்டி அழிக்கப்படுகிறைது.



29. குழல் ப லில்லி

ததாவரவியல் வபயர்: லில்லியம்  வதாலிட்சியதானைம்
வவலரட்டி நீலகிரியன்ஸ

(Lilium wallichianum 
Schultes & Schultes

 
f.Var.neilgherrense(Wight)Hars.)



குடும்பம்: லில்லிசயசி

தமிழ்ப்வபயர்: குழல் லில்லி

இத்ததாவரத்தற்கு மருத்துவர் நத்ததானியல் வதாசிட்
(Nathaniel Wallich)என்றை சடைனிஸ நதாட்டுமருத்துவர் மற்றும்
ததாவரயியல் அறிஞரின் வபயலரச் சூட்டியுளளனைர்.  இதன்
ஒரு  வவலரட்டிலய  நீலகிரி  மலலயில்  கண்டைறிந்து
அப்வபயலர  1975  இல்  சூட்டினைர்.  இச்வசேடியதானைது
தமிழ்நதாட்டில்  மதுலர,  நீலகிரி,  இரதாமநதாதபுரம்,
தருவநல்சவலி,  சசேலம்  மதாவட்டைத்தல்  கடைல்
மட்டைத்தலிருந்து  சுமதார்  1000  மீட்டைருக்கும்  உயரமதானை
இடைங்களில்  வளர்கிறைது.  சசேலம்  மதாவட்டைம்  சசேர்வரதாயன்
மலலயில்  சமத்தீவ்  1981  ஆம்  ஆண்டில்  மட்டுசம
சசேகரித்துளளதார்.  இச்வசேடியதானைது  சசேர்வரதாயன்  மலலயில்
நதாகலூர் வசேல்லும் வழியில் வஜே.வஜே.நகர் என்றை இடைத்தல்
மட்டுசம  இருந்தது.  அந்த  இடைத்தல்  புதயததாக  வீடுகள
கட்டைப்பட்டைனை.  பின்னைர்  அரசு  மருத்துவமலனை,  பளளி
சபதான்றைலவ  கட்டைப்பட்டுளளனை.  இவ்விடைத்தல்  இருந்த
இச்வசேடிகள  முழுவதும்  அழிந்துவிட்டைனை.  அங்கிருந்து
அப்புறைப்படுத்தப்பட்டை  மண்  மூலம்  சவறு  இடைத்தல்
இச்வசேடி உயிர் வபற்றுளளததா என்பதல் சேந்சதகம் உளளது.

சசேர்வரதாயன்  மலலயில்  இச்வசேடி  மிகவும்
அபர்வமதாகவும்,  அரிததாகவும்  உளளது எனை  சமத்தீவ்  1982
இல்  குறிப்பிட்டுளளதார்.  தற்சபதாது  இச்வசேடிலயக்
கண்டுபிடிப்பதல் சிரமம் உளளது.  இது ஒரு அழகு வசேடி.



இதன்  அடியில்  குமிழம்  உளளது.  இதன்  வசேதலிலலகள
தடித்து,  சேலதப்பற்றுளளததாகி,  நீலரயும்  உணலவயும்
சசேமித்து லவத்துளளது.  இச்வசேடி கிலளகள இல்லதாமல்  1
மீட்டைர் உயரம் வலர வளரும். நுனியில் 1-3 பக்கள மலரும்.
அரிததாக ஒரு ப மட்டும் சததான்றுவதுண்டு. பவதானைது புனைல்
வடிவில்,  வவண்லம  நிறைத்தல்  வதாசேலனை  வீசேக்கூடியததாக
இருக்கும்.  பவதானைது  15-18.5  வசே.மீ நீளம் வலர இருக்கும்.
இதல் 6 மகரந்தத்ததாளகள 16  வசே,மீ நீளம் வலர இருக்கும்.



பவின்  வவளிசய  மகரந்தத்ததாள  வதரியும்.  இப்பவதானைது
மிக  அழகதாக  இருக்கும்.  இப்படிப்பட்டை  ஒரு  அரிததானைச்
வசேடி  சசேர்வரதாயன்  மலலயில்  ஏற்பட்டை  கட்டிடை
விரிவதாக்கத்ததால் அழிந்து சபதாய்விட்டைது எனைலதாம்.



30. நீலக்குறிஞ்சி

ததாவரவியல் வபயர்: ஸட்சரதாபலலன்தீஸ
குந்தயதானைதா

(Strobilanthes  kunthiana
(Nees)T.Anderson)

குடும்பம்: அக்சகன்தசயசி

தமிழ்ப்வபயர்: குறிஞ்சிச்வசேடி, நீலக்குறிஞ்சி.

ஆங்கிலப்வபயர்: Kurinji

இந்தயதாவின்  சமற்குத்  வததாடைர்ச்சி  மலலயில்
இச்வசேடி நீல நிறைத்தல் பத்துக் குலுங்கியததால் அந்த மலல
நீலநிறைத்தல்  சததான்றியது.  அதனைதாசலசய  நீலகிரி  மலல
எனைப்வபயர்  வபற்றைது.  இது  கிழக்கு  மலலத்வததாடைரதானை
சசேர்வரதாயன்  மலலயிலும்  வளர்கிறைது.  இது  12
ஆண்டுகளுக்கு  ஒரு  முலறை  மலர்வததால்  இதலனை  கதாண
மக்கள  வந்து  வசேல்வதார்கள.  இது  உலக  பதாரம்பரிய
அந்தஸலதயும்  வபற்றை  வசேடியதாகும்.  வவளிநதாடுகளில்
வதாழும்  மக்கலளயும்  இது  கவர்ந்து  இழுக்கும்.
இச்வசேடியதானைது  சசேர்வரதாயன்  மலலயின்  உச்சியில்  உளள
பீடைபமி  மற்றும்  சேரிவுகளில்  அதகம்  வளர்ந்தனை.



இச்வசேடியின்  வளர்ச்சியதானைது  வமல்ல  வமல்ல
குலறைந்துவிட்டைது.  அப்பகுதயில்  வவட்டைப்படும்
பதாக்லசேடு  சுரங்கத்தனைதால்  இச்வசேடிகளின்  எண்ணக்லக
மிகவும்  குலறைந்துவிட்டைது.   அதுமட்டுமல்லதாமல்  கதாபி
சததாட்டைங்களில் அடிக்கப்படும் பச்சிக்வகதால்லி மருந்தன்
கதாரணமதாக  சதனீக்களும்  குலறைந்துவிட்டைனை.  இதனைதால்
வசேடிகளில்  மகரந்த  சசேர்க்லக  நடைப்பது  குலறைந்தததால்
வசேடிகளின்  எண்ணக்லக  குலறைந்துவிட்டைது.  பவதானைது
ஒசர  சேமயத்தல்  12  ஆண்டுகளுக்கு  ஒரு  முலறை  மலரும்.



தற்சபதாது  2016  ஆம்  ஆண்டில்  ஆகஸடு  முதல்  நவம்பர்
வலர குறிஞ்சிச் வசேடியில் பக்கள மலர்ந்துளளனை.

சசேர்வரதாயன்  சகதாயில்  மலல,  சேந்நியதாசி  மலல,
கதாகதாசசேதாலல  ஆகிய  இடைங்களில்  இலவ  வளர்கின்றைனை.
வளர்ச்சி  குன்றி  குட்லடையதானை  வசேடிகளதாக  உளளனை.  சில
இடைங்களில்  1  மீட்டைர் உயரம் வலர வளர்கிறைது.  ஆழமதானை
பளளங்கள  மற்றும்  நிழல்  நிலறைந்த  பளளத்ததாக்கில்
மட்டும்  3  மீட்டைர்  உயரம்  வலர  வளர்கிறைது.  பக்கள
மலர்ந்ததால் மிகவும் அழகதாக இருக்கும். இது ஊததா நிறைமும்
லவலட்  நிறைமும்  வகதாண்டிருக்கும்.  சநரடியதாக  சூரிய
ஒளிப்படும்  இடைங்களில்  பக்கள  வவளிறிய  ஊததா
நிறைத்தலும்  இருக்கிறைது.  வதாசேலனை  வீசும்.  சதனீக்கள
மலலரத்  சதடி  வரும்.  குறிஞ்சி  மலரின்  சதன்  மிகவும்
இனிலமயதாக  இருக்கும்.  இது  அரிததானை,  அபர்வமதானை
ததாவரம்  எனை  குறிப்பிட்டுளளனைர்.  சமலும்  2010  ஆம்
ஆண்டில் ஐயசிஎன் சிவப்புப் பட்டியலில் அச்சுறுத்தலுக்கு
உளளதானை  (Threatened)  ததாவரம்  எனைக்  குறிப்பிட்டுளளனைர்.
ஒட்டுவமதாத்தமதாக  பத்துக்குலுங்கும்  குறிஞ்சி  மலலரக்
கதாண்பது  கண்வகதாளளதாக்  கதாட்சியதாகும்.  இதலனை சேரியதாக
பதாதுகதாக்கவில்லல  என்றைதால்  எதர்கதாலத்தல்  குறிஞ்சிச்
வசேடிலயக் கதாண்பசத அரிததாகிவிடும். 



31. ஸடீசமதானைதா

ததாவரவியல் வபயர்: ஸடீசமதானைதா டுபசரதாசேதா

(Stemona tuberosa Lour)

குடும்பம்: ஸடீசமதாசனைசி

தமிழ்ப்வபயர்: ஸடீசமதானைதா

ஆங்கிலப்வபயர்: Hundred parts, Stemona

இது  ஒரு  வகதாடியதாகும்.  4  மீட்டைர்  உயரம்  வலர
அருகில்  உளள  வகதாம்புகலளப்  பற்றி  ஏறும்.  வகதாடியின்
அடிப்பகுதயதானைது  தடிமனைதாக  இருக்கும்.
சவர்ப்பகுதயதானைது கிழங்கதாக இருக்கும்.  சிறு கிழங்கு  10-
30  வசே.மீட்டைர்  நீளமும்  2-3  வசே.மீ  தடிமனும்  வகதாண்டைது.
இலலயதானைது  இதய  வடிவம்  வகதாண்டைது.  9  நரம்புகள
பிரகதாசேமதாகத்  வதரியும்,  பவதானைது  கிண்ணம்  சபதான்று
இருக்கும்.  பச்லசேயும்,  இளம்  ஊததா  சிவப்பும்
வகதாண்டிருக்கும். பதார்ப்பதற்கு மிக அழகதாக வதரியும். இது
ஒரு  மருத்துவத்  ததாவரம்.  சீனைதாவில்  அதகளவில்
பயன்படுத்துகின்றைனைர்.  இந்தயதாவில்  இதன்  மருத்துவக்
குணத்லத  குலறைவதாகசவ  அறிந்து  இருக்கின்றைனைர்.
தமிழ்நதாட்டில்  வசேங்கல்பட்டு  மதாவட்டைத்தல்  உளளது.



சசேலம்  மதாவட்டைம்  ஆத்தூலர  ஒட்டியுளள  பச்லசேமலலப்
பகுதயில்,  இச்வசேடிலய  1981  ஆம்  ஆண்டு  சமத்தீவ்
கண்டுபிடித்துளளதார்.  அங்கு மிகக்குலறைவதாக,  அரிததாகவும்,
அபர்வதாகவும்  கதாணமுடிந்தது  எனை  அவர்
குறிப்பிட்டுளளதார்.  சசேர்வரதாயன்  மலலயில்  இருப்பததாக
யதாரும்  குறிப்பிடைவில்லல.  ஆனைதால்  சசேர்வரதாயன்
மலலயில்  வகதாட்டைச்சசேடு  கிரதாமத்தலிருந்து  குப்பனூர்
வசேல்லும்  வழியிலும்,  சசேலத்தலிருந்து  ஏற்கதாடு
வரும்சபதாது  60  அடி பதாலம் அருகிலும் இச்வசேடி உளளது.
கடைல் மட்டைத்தலிருந்து 1000 மீட்டைர் உயரத்தல் உளளது.

பவின்  வதாசேலனை  கிருமி  நதாசினியதாகப்
பயன்படுகிறைது.  இதன்  கிழங்கு  பதாக்டீரியதா  எதர்ப்பு,
ஒட்டுண்ண  எதர்ப்பு  மற்றும்  கப  நிவதாரணயதாக
பயன்படுகிறைது.  இதல்  ஸசடைதாலமன்  என்னும்
சவதப்வபதாருள  உளளது.  இது  பச்சிக்வகதால்லியதாக
பயன்படுகிறைது.  அதுதவிர  வகதாசுவின்  புழுக்கலள
அழிக்கவும்,  உண்ண,  வதளளுப்பச்சி,  மூட்லடைப்பச்சி
சபதான்றைவற்லறை  அழிப்பதற்கும்  பயன்படுகிறைது.  இதன்
சவலர  இடித்து  நீரில்  கலரத்து  வசேடிகளின்  மீது  உளள
ஒட்டுண்ணகலள  அழிப்பதற்கதாக  வதளிக்கின்றைனைர்.  இது
ஒரு  பருவச்வசேடியதாகும்.  வசேடி  கதாய்ந்து,  மீண்டும்
குறிப்பிட்டை  பருவத்தல்  சவரிலிருந்து  மீண்டும்
முலளக்கும்.  விலதகள  மூலமும்  பரவும்.  இது



சசேதமலடைந்து வரும்  (Vulnerable)  மருத்துவத்  ததாவரம்  எனை
ஐயசிஎன் பட்டியலில் குறிப்பிடைப்பட்டுளளது.

              



32. கரிந்து

ததாவரவியல் வபயர்: வகப்பதாரிஸ சசேவரதாயன்சிஸ

(Capparis  shevaroyensis
Sund-Ragh.)

குடும்பம்: வகப்பதாசரசி

இது  ஒரு  புதர்ச்வசேடி.  ஒழுங்கற்றை  வடிவில்  பல
கிலளகள உளளனை. இதல் உளள சிறு சிறு கிலளகள கம்பி
சபதான்று  வமல்லியததாக  இருக்கும்.  இச்வசேடிலய
முதன்முதலதாக  1872  ஆம்  ஆண்டில்  கண்டைறியப்பட்டு
அதற்கு வகப்பதாரிஸ  பதார்விபுசளதாரதா எனைப்வபயரிட்டைனைர்.
இது  தமிழ்நதாட்டில்  சகதாயமுத்தூர்,  ரதாமநதாதபுரம்  மற்றும்
தருவநல்சவலி  மதாவட்டைங்களில்  வளர்கின்றைனை.  கடைல்
மட்டைத்தலிருந்து  சுமதார்  400-800  மீட்டைர்  உயரங்களில்
வளர்கிறைது. இச்வசேடிக்கு 1982 ஆம் ஆண்டில் சுந்தரரதாகவன்
என்பவர்,  இத்ததாவரத்லத  நன்கு  ஆரதாய்ந்தப்  பின்னைர்
இதற்கு  வகப்பதாரிஸ  சசேவரதாயன்ஸ
எனைப்வபயரிட்டுளளதார்.  இது  கிய  புல்லட்டைனில்  முதன்
முதலதாக  1982  ஆம்  ஆண்டில்  வவளிவந்தது.  பின்னைர்
புசளதாரதா  ஆப்  இந்தயதா  என்றை  புத்தகத்தல்
வவளியிடைப்பட்டுளளது.  ஒரு  குறிப்பிட்டை  இடைத்தல்



வதாழும் ததாவரத்தற்கு அந்த இடைத்தன் வபயலர லவப்பசத
நலடைமுலறையில்  உளளது.  அந்த  அடிப்பலடையில்
பதார்க்கும்சபதாது  இச்வசேடி  சசேர்வரதாயன்  மலலயில்
இருக்கும் என்பதல் எந்த சேந்சதகமும் இல்லல.



இது  குறிப்பிட்டை  மற்றும்  ஆபத்தற்கு  உரிய
(Endemic  and  Threatened)  ததாவரமதாகும்.  இது  ஐயசிஎன்
பட்டியலில்  குலறைந்து  வகதாண்டிருக்கும்  (Vulnerable)
ததாவரமதாகும்.  இச்வசேடியில்  சிறு  முட்கள  உளளனை.
இலலயின்  சமல்பரப்பு  மங்கலதானை  பச்லசே  நிறைமும்,
அடிப்பகுத  மஞ்சேள  கலந்த  பச்லசே  நிறைமும்
வகதாண்டிருக்கும்.  பவதானைது  வவளலள  அல்லது  சேந்தனை
வவளலள  நிறைத்தல்  உளளது.  ப  நறுமணம்
வகதாண்டிருக்கும்.  பக்கள  சிறியது.  அசத  சேமயத்தல்  ஒரு
மஞ்சேரியில் 5-10 பக்கள உளளனை. ஒவ்வவதாரு பவிலும் 20-42
மகரந்தத்ததாளகள  உளளனை.  பழங்கள  உருண்லடை
வடிவத்தல்  மஞ்சேள  கலந்த  பழுப்பு  நிறைத்தல்  இருக்கும்.
பழத்தனுள ஒரு விலத மட்டுசம இருக்கும்.



33. கதாட்டுத்துவலர

ததாவரவியல் வபயர்: குசரதாடைசலரியதா
சசேவரதாயன்சிஸ

(Crotalaria
shevaroyensis Gamble)

குடும்பம் : சபசபசி

தமிழ்ப்வபயர்      : கதாட்டுத்துவலர

இது  ஒரு  சிறு  புதர்ச்வசேடி,  புல்வவளிகளிலும்,
மலலயின்  சேரிவுகளிலும்  வளர்கிறைது.  கடைல்
மட்டைத்தலிருந்து  1000  மீட்டைர்  உயரத்தற்கு  சமல்  உளள
பகுதயில்  நன்கு  வளர்கிறைது.  இதலனை  1917  ஆம்  ஆண்டு
சகம்பிள  கண்டைறிந்து  வபயரிட்டைதார்.  சசேர்வரதாயன்
மலலயில்  முதலில்  கண்டுபிடித்தததால்  இதற்கு
சசேவரதாயன்சிஸ எனைப்வபயரிட்டைதார்.  இது தர்மபுரி,  மதுலர
சபதான்றை  மதாவட்டைத்தல்  உளள  மலலகளில்  இருப்பலத
சமத்தீவ் கண்டைறிந்துளளதார்.  இது கிழக்கு மற்றும் சமற்கு
மலலத்வததாடைரில் மட்டுசம வதாழக்கூடிய ஒரு குறிப்பிட்டை
இடைம் வதாழ் ததாவரமதாகும்.  அது மட்டும் அல்லதாமல்,  இது
ஒரு  அரிய  (Rare)  ததாவரமும்  ஆகும்.  இச்வசேடி  சுமதார்  3



மீட்டைர்  உயரம்  வலர  வளரக்கூடியது.  கிலள  விட்டு
வளரும்.  இலல  தனி  இலலயதாகவும்,  இருபுறைமும்  சிறு

சரதாமங்கலளக் வகதாண்டிருக்கும். அடிப்பகுதயதானைது சேற்று
வவண்லமயதாக இருக்கும்.

இச்வசேடி பதார்ப்பதற்கு அழகதாக இருக்கும். பக்கள
வகதாத்ததாகக் கூம்பு வடிவில் அடுக்கப்பட்டிருக்கும். பக்கள
மஞ்சேள  நிறைத்தல்  இருக்கும்.  பங்வகதாத்ததானைது  15  வசே.மீ



நீளம்  வலர  இருக்கும்.  சமலும்  பல்சவறு  சிறு  சிறு
கிலளகலளக்  வகதாண்டிருக்கும்.  ஒரு  சிறு  கிலளயில்  3-5
பக்கள  இருக்கும்.  வண்ணத்துப்பச்சிகள  கூட்டைம்
கூட்டைமதாக  இச்வசேடியில்  அமர்ந்தருக்கும்.  இதல்  பீன்ஸ
வடிவில்  கதாய்கள  3.5-4  வசே.மீ  நீளத்தற்கு  இருக்கும்.
ஒவ்வவதாரு  கதாயினுளளும்  12-16  விலதகள  இருக்கும்.
பவும்,  கதாயும்  வசேப்டைம்பர்  முதல்  டிசேம்பர்  மதாதம்  வலர
இருக்கும்.  இதலனைப்  பசுந்தலழயதாகப்
பயன்படுத்துகின்றைனைர்.  பசுந்தலழயில்  லநட்ரஜேன்  சேத்து
அதகம்  உளளது.  இச்வசேடிலய  சசேர்வரதாயன்  மலலயில்
எளிதல்  கதாணமுடியதாது.  பரவலதாக  வவகு  வததாலலவிற்கு
ஒன்று  அல்லது  இரண்டு  என்கிறை  விகிதத்தல்  மட்டுசம
கதாணமுடியும்,  ஒசர  இடைத்தல்  ஒரு  கூட்டைமதாக  இதலனைக்
கதாண்பது என்பது அரிது.



34. சேந்தனைம்

ததாவரவியல் வபயர்: சசேன்டைலம் ஆல்பம்

(Santalum album L.)

குடும்பம்: சசேன்டைசலசி

தமிழ்ப்வபயர்: சேந்தனைம், ஸ்ரீ கண்டைம், சிலிகம்

ஆங்கிலப்வபயர்: Sandalwood, Indian Sandalwood

சேந்தனைம்  என்பது  ஒரு  சிறு  மரமதாகும்.
சுமதார்  4-9  மீட்டைர்  உயரம்  வலர  வளரும்.  இந்தய
மரங்களில்  விலலயுயர்ந்த  மரம்  சேந்தனை மரமதாகும்.  இதன்
ததாயகம்  இந்தயதாவதாகும்.  நன்கு  வளர்ந்த  மரம்  வதாசேலனை
நிலறைந்தது.  இசத  சபதால்  இதன்  சவரும்  வதாசேலனை
நிலறைந்தது.  அதனைதால்  இம்மரத்லத  அலனைவரும்  கதாண
விரும்புகின்றைனைர்.  சேந்தனை  மரத்தன்  லவரம்  நிலறைந்த
கட்லடையில்  அகர்  என்னும்  எண்வணய்  உளளது.  இது
மருத்துவ  குணம்  வகதாண்டைது.  இது  உடைல்  சேருமத்தற்கு
குளிர்ச்சி  தரக்கூடியது.  சேந்தனை  மரம்  100  ஆண்டுகள வலர
உயிர் வதாழக்கூடியது. இது தனித்து வதாழதாது. மற்றை மரத்தன்
அருகிசலசய வதாழும்.  இதன் சவரதானைது அடுத்த மரத்தன்
சவரினில்  ஒட்டிக்வகதாண்டு  தனைக்கு  சதலவயதானை



ஊட்டைச்சேத்லத  எடுத்து  வதாழும்  ஒரு  சேதாறுண்ணயதாகும்.
மரம்  வளர்ந்து  3  வருடைத்தல்  பக்கும்.  பவதானைது
கருஞ்சிவப்பு நிறைத்தல் இருக்கும்.  பழங்கள  3  வருடைத்தல்
உருவதாகும்.  ஆனைதால்  5  ஆண்டுகள  நிரம்பிய  மரத்தன்

விலதகசள முலளக்கும் தறைன் வகதாண்டைது.

சேந்தனை  மரங்கள  கடைல்  மட்டைத்தலிருந்து  சுமதார்
1500  மீட்டைர்  உயரம்  உளள  இடைங்களிலும்  வளர்கிறைது.
வனைங்களில்  இதலனை  தருட்டுத்தனைமதாக  வவட்டுவதனைதால்
இது முழுவதும் அழியும் தருவதாயில் உளளது. இது மிகவும்



ஆபத்லத  சேந்தக்கக்கூடிய  மரமதாக  உளளது.  இதலனை
சேதாகுபடியும்  வசேய்து  விவசேதாயிகள  வளர்க்கின்றைனைர்.
அரசுக்கு  வருமதானைத்லதத்  தரக்கூடியததாக  சேந்தனைமரங்கள
விளங்குகின்றைனை.  ஒரு  குறிப்பிட்டை  சுற்றைளவு  வகதாண்டை
மரங்கள  அரசுக்கு  வசேதாந்தமதானைலவ.  ஆகசவ  மரத்லத
வவட்டும் உரிலம அரசுக்கு மட்டுசம உண்டு. சசேர்வரதாயன்
மலலயில்  இருந்த  மரங்கள  வபரும்பதாலும்
தருட்டுத்தனைமதாக  வவட்டைப்பட்டைதன்  கதாரணமதாக  சேந்தனை
மரங்கலளக் கதாண்பது என்பது அரிது.  சேந்தனை மரங்கலளத்
தங்களது  சததாட்டைப்பகுதயில்  வளர்ப்பததால்  சேட்டை  சிக்கல்
ஏற்படுவததால் இதலனை வளர்க்க யதாரும் விரும்புவதல்லல.
இது  ஐயசிஎன்  பட்டியலில்  விலரவதாக  குலறைந்து  வரும்
ததாவரம் எனைக்குறிப்பிட்டுளளனைர்.

  



35. வண்டுக்கடிச்வசேடி

ததாவரவியல் வபயர்: ரூபியதா கதார்டிசபதாலியதா

(Rubia Cordifolia L.)

குடும்பம் : ரூபிசயசி

தமிழ்ப்வபயர்: பச்லசே  முருளி,  சசேவளளி,
மதாண்டித்த.

ஆங்கிலப்வபயர்: Common madder, Indian madder.

இது  ஒரு  வகதாடியதாகும்.  சுமதார்  5  அடி
உயரம் வலர படைர்ந்து வளரும் தன்லம வகதாண்டைது. இதன்
இலலயின் நுனியில் ஒரு சிறு வகதாக்கிலயப் பயன்படுத்த
படைர்ந்து  ஏறும்.  இக்வகதாடியின்  கிலளகள  நதான்கு  சேதுரம்
வகதாண்டைது.  இலலயதானைது  4-7  வலர  வட்டைவடிவில்
தண்டின்  கணுவில்  வபதாருந்த  இருக்கும்.  பதார்ப்பதற்கு
நட்சேத்தரம் சபதான்று அழகதாக வதரியும். பக்கள சிறியலவ.
வவளிறிய  மஞ்சேள  நிறைத்தல்  இருக்கும்.  பின்னைர்  கனி
உருவதாகும்.  இது  சேலதப்பற்றுடைன்,  உருண்லடையதாகவும்,
பழுத்தப்பிறைகு சிவப்பிலிருந்து கருப்பு நிறைமதாக இருக்கும்.
இது  ஒரு  மூலிலகத்  ததாவரம்.  உடைலில்  வண்டுக்  கடி
ஏற்பட்டைதால்  அவ்விடைத்தல்  இதன்  இலலலய  கசேக்கி



சதய்ப்பதார்கள.  அதனைதால்  இதற்கு  வண்டுக்கடிச்  வசேடி
எனைப்வபயர்.  இது  ஐயசிஎன்  சிவப்புப்  பட்டியலில்
குலறைந்துவரும்  ததாவரம்  (Vulnerable)
எனைக்குறிப்பிடைப்பட்டுளளது.

இதன்  சவரிலிருந்து  சிவப்புச்  சேதாயம்
கிலடைக்கிறைது. அதற்கதாக இது 19 ஆம் நூற்றைதாண்டின் மத்தய
கதாலத்தலிருந்து  பல  நதாடுகளில்  மூலிலகத்  ததாவரமதாக
சேதாகுபடி வசேய்கின்றைனைர். இதன் சவரதானைது 1 மீட்டைர் நீளமும்
12  மி.மீ  தடிமனும்  வகதாண்டைது.  இந்த  சவரில்  அலிஜேரின்
(Alizarin)  என்றை  சவதப்வபதாருள  உளளது.  இது  ஜேவுளித்
துலறையில்  நூல்களுக்குச்  சிவப்புச்  சேதாயம்
ஏற்றைப்பயன்படுகிறைது.  இதலனை  சரதாஸ  மதாவடைர்



என்கின்றைனைர்.  அது  தவிர  வபயிண்ட்  தயதாரிக்கவும்
பயன்படுகிறைது.  இதன்  சவரதானைது  ஆயுர்சவத
மருத்துவத்தலும்  பயன்படுத்துகின்றைனைர்.  வியதாபதார
சநதாக்கில் மஞ்சீத்  (Manjith)  என்றை இந்த வபயரில்  மருந்து
விற்பலனை  வசேய்யப்படுகிறைது.  பல்சவறு  நதாடுகளில்
பல்சவறு  வபயர்களில்  இதலிருந்து  மருந்து
தயதாரிக்கப்படுகிறைது.  ஆயுர்சவத  மருத்துவத்தல்  ரத்த
சேர்க்கலர  சநதாலயக்  குணப்படுத்த  இதலனைப்
பயன்படுத்துகின்றைனைர்.  சசேர்வரதாயன்  மலலயில்  இச்வசேடி
சவலியின் ஓரங்களில் படைர்ந்து இருப்பலதக் கதாணலதாம். 

  



36. மிளகு

ததாவரவியல் வபயர்: லபப்பர் லநகிரம்

(Piper nigrum L.)

குடும்பம்: லபப்பசரசி

தமிழ்ப்வபயர்: மிளகு, குருமிளகு

ஆங்கில வபயர்: Pepper; Piper

மிளகு  என்பது  ஒரு  பல்லதாண்டு
வதாழ்ததாவரமதாகும்.  இது  ஒரு  வகதாடி  வலகத்  ததாவரம்.
மிளகுக்வகதாடி  என்பது  சுமதார்  4  மீட்டைர்  உயரம்  வலர
மரத்தல்  பற்றி  ஏறும்.  இதன்  ஒவ்வவதாரு  கணுவிலும்
சவர்கள சததான்றி மரத்தன் பட்லடையின் மீது வகட்டியதாக
பற்றிக் வகதாண்டு ஏறும். இது மரத்தல் பின்னிப் பிலணந்து
அடைர்த்தயதாகப்  படைர்ந்து  வளரும்.  இலல  வவற்றிலல
சபதால் இருக்கும். கதாண்பதற்கு அழகதாக இருக்கும். பக்கள
சிறியலவ.  மலர்கள கதாய்களதாக வளர்ச்சி வபற்றை பிறைகு  15
வசே.மீ நீளம் வலர இதன் பக்கதாம்பு இருக்கும். ஒரு சேரத்தல்
20-30  மிளகுக்  கனிகள  இருக்கும்.  கனியதானைது  உருண்லடை
வடிவத்தல்  கருநிறைமதாக  இருக்கும்.  மிளகின்  ததாயகம்
வதன்னிந்தயதா ஆகும். இது இயற்லகயதாக வனைப்பகுதயில்,



இயல்  ததாவரமதாக  வளர்கின்றைது.  ஆனைதால்  தற்சபதாது
இதலனை  வனைப்பகுதயில்  கதாணமுடிவதல்லல.  இதலனைக்
கதாட்டு  மிளகு  என்று  அலழப்பர்.  இயற்லகயில்  ஒரு  சில
வகதாடிகலள  மட்டுசம  கதாண  முடிகிறைது.  ஆகசவ  இது
அழிந்துவரும் ததாவரப்பட்டியலில் உளளது.

மிளகிலனை  வணகப்  பயிரதாக  சேதாகுபடி
வசேய்கின்றைனைர்.  ஆகசவ  இதலனை  சசேர்வரதாயன்



மலலப்பகுதயில்  கதாபி  சததாட்டைங்களில்  கதாணலதாம்.
மிளகின்  கனிகள  உலர  லவக்கப்பட்டு  நறுமணப்
வபதாருளதாகவும்,  மருந்துப்  வபதாருளதாகவும்,  உணவிற்குச்
சுலவயட்டும்  வபதாருளதாகவும்  உலகம்  எங்கும்
பயன்படுத்தப்படுகிறைது.  மிளகின்  இலல  மற்றும்  சவர்
ஆகியலவயும்  பயன்படுகிறைது.  மிளகு  வதாணப  லதாபம்
தரக்கூடியததாக  இருப்பதனைதால்  இதலனைக்  கருப்புத்தங்கம்
என்று  குறிப்பிடுகின்றைனைர்.  மிளகில்  வபப்பலரன்  என்றை
சவதப்வபதாருள  உளளததாசலசய  அது கதாரத்தன்லமயுடைன்
இருக்கிறைது.  மிளகிலனைப்  பதப்படுத்தும்  முலறைலய
அடிப்பலடையதாகக்  வகதாண்சடை  கரு  மிளகு,  வவண்  மிளகு,
சிவப்பு மிளகு, பச்லசே மிளகு எனைப்வபயரிடைப்படுகின்றைனை.
இந்த  மிளகின்  கதாட்டுக்  வகதாடிகலள  அடைர்ந்த  சசேதாலல
உளள  வனைப்பகுதயில் கதாணலதாம்.  ஆனைதால்  அது சேதாகுபடி
வசேய்யப்படும்  மிளலக  விடை  சிறிய  கனிலய  மட்டுசம
வகதாண்டிருக்கும்.



37. சிறுகுறிஞ்சேதா

ததாவரவியல் வபயர்: ஜிம்னிமதா சில்வஸட்ரி

(Gymnema  sylvestra
R.Br.)

குடும்பம்: அஸசிலிபியசடைசி

தமிழ்ப்வபயர்: கண்ணு  மின்னையம்  வகதாடி,
பசேதானி, சகதாகிலம், சேர்க்கலரக் 

வகதால்லி

ஆங்கிலப்வபயர்: Cowplant,  Gymnema,  Gurmari;
Miracle Fruit

இது  ஒரு  வகதாடியதாகும்.  இதலனைச்
சேர்க்கலரக்வகதால்லி  என்றும்  அலழப்பர்.  தமிழ்நதாட்டின்
அலனைத்து மதாவட்டைங்களிலும் இதலனைக் கதாணலதாம்.  இது
ஒரு  மூலிலகத்  ததாவரம்  என்பததால்  இதலனை  அதகமதாகச்
சசேகரிக்கின்றைனைர்.  ஆகசவ  இது  அதகம்  சசேதமலடையக்
கூடிய  ததாவரம்  (Vulnerable)  எனை  ஐயசிஎன்  பட்டியலில்
குறிப்பிட்டுளளனைர்.  இக்வகதாடியதானைது  புதர்களின்  மீதும்,
மரத்தன் மீதும்,  படைர்ந்து வததாங்கும்.  இக்வகதாடியில் பதால்
இருக்கும்.  கடைல் மட்டைத்தலிருந்து சுமதார்  400-1400  மீட்டைர்
உயரமுலடைய இடைங்களில் இது வளரும். இலலயதானைது 1.5-
5  வசே.மீ  நீளமும்,  1-4  வசே.மீ  அகலமும்  வகதாண்டிருக்கும்.



பவதானைது பிரகதாசேம் இல்லதாமல் அழுக்குப் படிந்த மஞ்சேள
நிறைத்தல் இருக்கும். 

இக்வகதாடியின்  இலலயில்  அதகப்படியதானை
சவதப்வபதாருட்கள  உளளனை.  இதல்  ட்லரவடைர்பினைதாய்டு,
சசேப்சபதானின்ஸ,  ஜிம்சனைமிக்  சபதான்றைலவ  உளளனை.
ஜிம்சனைமதாக்  என்றை  அமிலம்  உளளது.  இந்த  இலலலய
வதாயில்  அலசேசபதாட்டை  பின்னைர்  சேர்க்கலர  சேதாப்பிட்டைதால்
இனிப்புச்  சுலவலய  உணர  முடியதாது.  சேர்க்கலரயதானைது
மணல்  சபதால்  இருக்கும்.  நதாக்கில்  உளள  சுலவ
வமதாட்டுகலள  இது  மறைக்கச்  வசேய்கிறைது.  ஆகசவ  இந்த
இலலலய  வமன்றைப்பிறைகு  சேர்க்கலர  அல்லது  மிளகதாலய
கடித்ததாசலதா  அதன்  சுலவலய  உணர  முடியதாது.
நூற்றுக்கணக்கதானை  ஆண்டுகளதாக  சேர்க்கலர  வியதாதக்கு
பரிகதாரமளிக்கும்  மூலிலக  எனை  பதாவிக்கப்படுகிறைது.
இருப்பினும்  இது  சபதாதய  அறிவியல்  ஆததாரங்களுடைன்
நிரூபிக்கப்படைவில்லல.  இருப்பினும்  இதலனை  சேர்க்கலர
வியதாதயின்  type-1  மற்றும்  type-2  ஆகியவற்றிற்கு
வகதாடுக்கின்றைனைர்.  சிறுகுறிஞ்சேதான்  வபதாடி  எனை  சித்த
மருத்துவக் கலடைகளில் விற்பலனையும் வசேய்யப்படுகிறைது.





38. ஜிம்னிமதா

ததாவரவியல் வபயர்: ஜிம்னிமதா எலிகன்ஸ

(Gymnema elegans Wight &Arn.)

குடும்பம்: அஸகிலிபியசடைசி

இது  ஒரு  வமல்லியக்வகதாடி.  அரிததாகசவ  கதாண
முடியும்.  தமிழ்நதாட்டில்  சசேலம்,  தருவநல்சவலி  சபதான்றை
மதாவட்டைங்களில்  கதாணலதாம்.  இது  வதன்னிந்தயதாவில்
மட்டுசம  வதாழக்கூடிய  ஒரு  குறிப்பிட்டை  இடைம்  வதாழ்
(Endemic)  ததாவரமதாகும்.  இக்வகதாடியதானைது  8  மீட்டைர் உயரம்
வலர வளரும். புதர் நிலறைந்த வனைப்பகுத மற்றும் வறைண்டை
வனைப்பகுதகளில்  வளர்கின்றைனை.  மரத்தன்  மீதும்,
புதர்களின்  மீதும்  படைர்ந்து  வளர்கின்றைனை.  இதுவும்
சிறுகுறிஞ்சேதா  வசேடிலயப்  சபதான்றைசத.  ஆனைதால்  இதன்
இலல சேற்றுப் வபரியது. இதன் இலலயதானைது 7 வசே.மீ நீளம்
வலர  இருக்கும்.  இலலயின்  அகலம்  3.5  வசே.மீ  வலர
இருக்கும்.  இலலயதானைது  நீண்டை  இதய  வடிவம்
வகதாண்டைது.  இக்வகதாடியில்  பதால்  வரும்.  ப  வகதாத்ததாக
இருக்கும். ஒரு மஞ்சேரியில் 10-15 பக்கள இருக்கும். பக்கள
மஞ்சேள நிறைத்தல் இருக்கும்.



இது  ஒரு  அரியவலகத்  ததாவரம்  (Rare)  எனைக்
குறிப்பிடைப்பட்டுளளது.  ஐயசிஎன்  பட்டியலில்  இது
அச்சுறுத்தலுக்கு  உளளதாகும்  ததாவரம்  (Threatened)  எனைக்
குறிப்பிடைப்பட்டுளளது.  இக்வகதாடிலய  1834 ஆம்
ஆண்டிசலசய  கண்டைறிந்து  வபயரிட்டுளளனைர்.  இது  ஒரு
மூலிலகத்ததாவரமதாகும்.  மலலப்பகுதயின்
அடிவதாரங்களில்  இதலனைக்  கதாணலதாம்.  சசேர்வரதாயன்
மலலயில்  இது  குலறைவதாகசவ  கதாணப்படுகிறைது.
சிறுகுறிஞ்சேதா  வகதாடிலயப்  பற்றி  மக்களுக்குத்  வதரியும்.
ஆனைதால்  இக்வகதாடிலயப்  பற்றி  அதகம்  வதரியதாது.
அதனைதால் இதற்கு தமிழ்ப்வபயர் கிலடையதாது.  இருப்பினும்



இலத  வபரும்  சேர்க்கலரக்  வகதால்லிச்வசேடி  எனைச்  சிலர்
கூறுகின்றைனைர்.  இதலனை  யதாரும்  வீடுகளில்  வளர்ப்பது
கிலடையதாது.



39. மருந்து கூர்கதான்

ததாவரவியல் வபயர்: பிளக்ட்ரதாந்தஸ பதார்சபட்டைஸ

(Plectranthus  barbatus
Andrews)

குடும்பம்: சலமிசயசி

தமிழ்ப்வபயர்: மருந்து கூர்கதான்

ஆங்கிலப்வபயர்: Forskohlii;  Indian  coleus;  Coleus
makandi.

இது  ஒரு  பருவச்வசேடி.  மலலச்சேரிவுகளில்  ஈரம்
நிலறைந்த  மண்ணலும்,  பதாலறைலய  ஒட்டியபகுதயிலும்
வளரக்கூடிய வசேடி.  இதன் அடியில் சேலதப்பற்றுளள சவர்
உளளது.  இந்த  சவரிலிருந்து  புதய  வசேடி  உருவதாகிறைது.
மலலப்பகுதயில்  சுமதார்  500  மீட்டைர்  உயரத்தற்கும்  சமல்
உளள இடைங்களில் வளர்கிறைது. வசேடி 50 வசே.மீ உயரம் வலர
வளரும்.  இலலயதானைது  3-9  வசே.மீ  நீளமும்,  2-5  வசே.மீ
அகலமும்  வகதாண்டிருக்கும்.  பக்கள இளம்  ஊததா சிவப்பு
(Purple)  நிறைத்தல்  இருக்கும்.  இச்வசேடி  வதாசேலனை  உலடைய
வசேடியதாகும்.  இது  கற்பரம்  சபதான்றை  வதாசேலனை  உலடையது.
இது  ஒரு  மூலிலகத்  ததாவரமதாகும்.  இது  அழிந்து  வரும்



ததாவரம்  எனை  ஐயசிஎன்  பட்டியலில்
வவளியிடைப்பட்டுளளது.  சசேர்வரதாயன் மலலயில் ஒரு சில
வசேடிகலள மட்டுசம கதாணமுடிகிறைது. 

இச்வசேடியின்  சவரதானைது  மருத்துவ  குணம்
வகதாண்டைது என்பததால் பல்சவறு இடைங்களில் விவசேதாயிகள
இதலனை  சேதாகுபடி  வசேய்கின்றைனைர்.  மரதாத்த  வமதாழியில்
இதன்  சவரிலனை  வமய்ன்மூலதா  (Mainmula)  என்கின்றைனைர்.
இதலனை  ஊறுகதாய்  சபதாடைப்  பயன்படுத்துகின்றைனைர்.  இது
இதயத்தன்  தலசேகலள  வலுப்வபறைச்  வசேய்கிறைது.
வகன்யதாவின்  கிரதாமப்புறைத்தல்  உளளவர்கள  இதன்



இலலலய  கிக்குய  கழிவலர  கதாகிதமதாகப்  (kikuyu  toilet
paper)  பயன்படுத்துகின்றைனைர்.  இதன்  சவரில்
சபதாஸசகதாலின் என்றை சவதப்வபதாருள உளளது. அது தவிர
சரதாஸசமரினிக்  என்றை  அமிலமும்  உளளது.  பழங்கதால
சேமஸகிருதப்  புத்தகத்தல்  இதயம்  மற்றும்
நுலரயீரலுக்கதானை  டைதானிக்  தயதாரிக்கப்படுகிறைது  எனைக்
குறிப்பிடைப்பட்டுளளது.  தற்சபதாது  உடைல்  எலடைலயக்
குலறைப்பதற்கதானை  மருந்து  இதலிருந்து
தயதாரிக்கப்படுகிறைது.  இச்வசேடியிலிருந்து  கண்களுக்கதானை
வசேதாட்டு மருந்து தயதாரிக்கின்றைனைர். இது தவிர சமலும் பல
சநதாய்களுக்கதானை  மருந்துகளும்  தயதாரிக்கின்றைனைர்.  ஆகசவ
இச்வசேடியதானைது இயற்லகயில் அழிலவ சநதாக்கிச் வசேன்று
வகதாண்டிருக்கிறைது.  



40. வகதாட்டைம்

ததாவரவியல் வபயர்: லசேசலதாகதாஸடைஸ
ஸபீசிசயதாசேஸ

(Cheilocostus  speciosus
(J.koing)C.Specht)

குடும்பம்: கதாஸசடைசி

தமிழ்ப்வபயர்: வகதாட்டைம், சகதாஸடைம்

ஆங்கிலப்வபயர்: Sprial ginger, Crepe ginger

வகதாட்டைம்  ஒரு  புதர்  வசேடியதாகும்.  இது
சேலதப்பற்றுடைன்  கூடியது.  நதாணல்  தண்டு  சபதால்
கணுக்கலளக்  வகதாண்டைது.  இதன்  அடிப்பகுதயில்
அதகப்படியதானை  மட்டைத்தண்டு  கிழங்குகள  உளளனை.
வசேடியதானைது  3  மீட்டைர் உயரம் வலர வளரும்.  தண்டைதானைது
சிவப்பு நிறைத்தல் இருக்கும்.  இலலயதானைது தண்டில் சுழல்
வடிவில்  (Sprial)  வபதாருந்த  இருக்கும்.  ஆகசவ இதலனைப்
பதார்ப்பதற்கு  மிகவும்  அழகதாக  இருக்கும்.  இதனைதால்
இதலனை  சுழல்  இஞ்சிச்  வசேடி  என்கின்றைனைர்.  ஆனைதால்
இஞ்சிச்  வசேடிக்கும்  இதற்கும்  சேம்பந்தம்  இல்லல.
தமிழ்நதாட்டில்  அலனைத்து  மதாவட்டைங்களிலும்  இதலனைக்
கதாணலதாம். ஓலடைகளின் ஓரம் மற்றும் சசேதாலலக்கதாடுகளில்
இதலனைக்  கதாணலதாம்.  அது  தவிர  மலலப்பகுதயில்



சரதாட்டு  ஓரம்  உளள  சேதாக்கலடைப்  பகுதகளிலும்  இது
வளர்கிறைது.  இதல்  பக்கள  வவண்லம  நிறைத்தலும்
லமயப்பகுதயில் மஞ்சேள நிறைமும் வகதாண்டிருக்கும். 

இத்ததாவரம்  ஐயசிஎன்  சிவப்புப்  பட்டியலில்
அச்சுறுத்தலல  சநதாக்கியுளள  (Near  Threatened)  ததாவரம்
எனைக்  குறிப்பிடைப்பட்டுளளது.  இத்லனை  மூலிலகத்
ததாவரமதாக  ஆயுர்  சவதம்  மருத்துவத்தல்
பயன்படுத்துகின்றைனைர்.  கதாய்ச்சேல்,  ஆஸதுமதா,



குடைற்புழுக்கள  நீக்கம்  ஆகியவற்றிற்கு  மருந்ததாகப்
பயன்படுத்துகின்றைனைர்.  பறைலவகள  இதன்  விலதகலள
உண்பதன்  மூலம்  பரவுகிறைது.  சமலும்  மட்டைத்தண்டு
கிழங்கு  மூலமும்  வளர்கிறைது.  இச்வசேடியிலனை மருத்துவத்
ததாவரமதாகவும்,  அழகுத்  ததாவரமதாகவும்  வீடுகளில்
வளர்க்கின்றைனைர்.  மலழக்  கதாலத்தசலசய  இச்வசேடி
பக்கிறைது.  இச்வசேடியில்  இலலகள  வபதாருந்தயுளள
அழகிற்கதாகசவ  வீடுகளில்  வளர்க்கின்றைனைர்.  ஆனைதால்
இயற்லகயதாக  வளரும்  வனைப்பகுதயில்  இச்வசேடிகளின்
எண்ணக்லக குலறைந்து வருகிறைது. சசேர்வரதாயன் மலலயில்
மிக அரிததாகசவ கதாண முடியும்.  

41. உரிக்கதால் வசேடி

ததாவரவியல் வபயர்: அரிஸடைசலதாக்கியதா இன்டிகதா
(Aristolochia indica L.)

குடும்பம்:
அரிஸடைசலதாக்கிசயசி

தமிழ்ப்வபயர்: வபரு
மருந்துக்வகதாடி,  தலழ சுருளிக்
சகதாழிக்குண்டு, உரிக்கதால்
வசேடி, ஈஸவரமுளளி.

ஆங்கிலப் வபயர்: Common  Birdwing,  Southern
Birdwing



இது  ஒரு  வகதாடியதாகும்.  மரங்களின்  மீதும்
பதாலறைகளின்  மீதும்  படைர்ந்து  வளரும்.  புதர்கள  மற்றும்
சவலிகளின்  மீது  படைர்ந்து  வளரும்.  மரங்களின்  மீது  பல
மீட்டைர் உயரத்தற்கு ஏறிச்வசேன்று படைரும். இதன் இலலகள
பசுலமயதாகவும்,  பதார்ப்பதற்கு  அழகதாகவும்,  இருக்கும்.
வனைப்பகுதயின்   சேரிவுகளிலும்,  புதர்  நிலறைந்த
பகுதகளிலும்,  நலடைபதாலத ஆற்று ஓரங்களிலும் இச்வசேடி
வளர்கின்றைது.  இதலனை  தமிழ்நதாட்டின்  அலனைத்து
மதாவட்டைங்களிலும்  கதாணலதாம்.  ஆனைதால்  குலறைவதானை
எண்ணக்லகயிசலசய  கதாணமுடியும்.  இதலனை
வரலதாற்றுக்கதாலம்  முதல்,  மருந்ததாகப்  பயன்படுத்த
வந்துளளனைர். இது இந்தயதாவில் அழிந்துவரும் ததாவரமதாக
(Endangered) உளளது.



வருடைத்தற்கு  ஒரு  முலறை  பத்து,  விலத
உருவதாகிறைது.  இதன்  மட்டைத்தண்டு  கிழங்கு  மூலம்  புதய
ததாவரங்கலள  உருவதாக்கலதாம்.  இதன்  ப  பதார்ப்பதற்கு
பறைலவகளின்  தலல  சபதாலவும்,  டைச்சு  மனிதனின்
புலகப்பிடிப்பதான்  (Dutchman’s  pipe)சபதாலவும்  இருக்கும்.
புல்லி  வட்டைம்  இலணந்து  குழதாயதாக  மதாறியுளளது.
குழதாயதானைது  அடைர்ந்த  நிறைமுலடையது.  இதலிருந்து
வவளிப்படும்  வதாசேலனையதால்  பச்சிகள  கவரப்படுகின்றைனை.
பச்சிகள,  ஈக்கள  மூலம்  மகரந்த  சசேர்க்லக
நலடைவபறுகிறைது.  அது  தவிர  வண்ணத்துப்பச்சிகளும்
இச்வசேடியில்  முட்லடை  இடுகின்றைனை.  ஒரு  குறிப்பிட்டை
வண்ணத்துப்பச்சியின்  கம்பளிப்  புழுவதானைது,  இதன்



இலலலய  உண்டு  வளர்ச்சியலடைகிறைது.  இச்வசேடியின்
விசநதாதமதானை  பவின்  வடிவத்தற்கதாகசவ  பல
பங்கதாக்களில்  வளர்க்கப்படுகிறைது.  இக்வகதாடியின்  தண்டு,
சவர், இலல ஆகியலவ மருந்ததாகப் பயன்படுகிறைது. இதல்
அரிஸடைசலதாகிக்  என்றை  அமிலம்  உளளது.  உடைல்
எலடைலயக்  குலறைக்கும்  மூலிலகயதாக  இதலனைப்
பயன்படுத்துகின்றைனைர்.  அது  தவிர  பதாம்புக்கடியின்  விசே
முறிவிற்கதாக  மூலிலகயதாகப்  பயன்படுகிறைது.  ஆகசவ
இதலனைப்  பதாம்பு  சவர்ச்  (Snake  root)  வசேடி  என்றும்
அலழக்கின்றைனைர்.

42. ஆட்டுக்கதால் கிழங்கு

ததாவரவியல் வபயர்: தலரசனைரியதா
குயர்சிசபதாலியதா

(Drynaria  quercifolia
(L)J.Sm.)

குடும்பம்: பதாலிசபதாடிசயசி

தமிழ்ப்வபயர்: ஆட்டுக்கதால்  கிழங்கு,
முடைவதாட்டுக்கிழங்கு

ஆங்கிலப்வபயர்: Oakleaf fern; Pakpak larvin.

இது ஒரு வபரணச் வசேடியதாகும்.  பவதாத் ததாவரம்.
இது பதாலறைகள மீதும், மரத்தன் மீதும் ஒட்டி வளரும் ஒரு



ஒட்டுண்ண  (Epiphytic)  ததாவரமதாகும்.  இதல்
மட்டைத்தண்டுக்  கிழங்கு  இருக்கும்.  மட்டைத்தண்டு
கிழங்கதானைது  2  வசே.மீ  தடிமன்  வகதாண்டிருக்கும்.  இலத
அடைர்த்தயதானை  வசேதல்கள  வசேம்பழுப்பு  நிறைத்தல்  மூடி
இருக்கும்.  வசேதல்கள  1  வசே.மீ  நீளம்  இருக்கும்.  இது
ஆட்டுக்கதாலின் மீது உளள சரதாமம் சபதான்றை சததாற்றைத்லதக்
வகதாடுப்பததால் இதலனை தமிழகத்தல் ஆட்டுக்கதால் கிழங்கு
என்கின்றைனைர்.  இதலனை மலலப்பிரசதசேங்களில்  சரதாட்டின்
ஓரங்களில்  உளள  மரங்களில்  கதாணலதாம்.  அது  தவிர
வசேங்கல் சுவர்களின் மீதும் ஒட்டி வளர்வலதக் கதாணலதாம்.
இதல்  இரண்டு  வலகயதானை  இலலகலளக்  கதாணலதாம்.
இதய  வடிவம்  வகதாண்டை  இலலலயக்  கூடு  இலல  (Nest)
என்கின்றைனைர்.  இது  ஓக்  மரத்தன்  இலலலயப்  சபதால்
அழகதாக  இருக்கும்.  முதர்ந்த  நிலலயில்  பழுப்பு  நிறைமதாக
மதாறிவிடும்.  ஆனைதால்  இது  உதர்வதல்லல.  மற்வறைதாரு
இலலயதானைது நீண்டு,  பல பிரிவுகலளக் வகதாண்டைது.  இது
முதர்ச்சியலடைந்த பிறைகு உதர்ந்துவிடும். 

இதன்  மட்டைத்தண்டுக்கிழங்லக  உலகின்  பல
நதாடுகளில்  மூலிலகயதாகப்  பயன்படுத்துகின்றைனைர்.
இக்கிழங்கின்  சிறு   துண்டுகலள  இடித்து  அதனுடைன்
மிளகு,  சீரகம்  சபதான்றைவற்லறைச்  சசேர்த்து  சூப்
தயதாரிக்கின்றைனைர்.  சேதாததாரணமதாக  நதாம்  சூப்  தயதாரிப்பதற்கு
எந்த  எந்த  வபதாருட்கலளப்  சபதாடுகிறைசமதா,  அதலனை
இதனுடைன்  சசேர்த்ததால்  மட்டுசம  சூப்  என்று



வசேதால்லமுடியும்.  இதலனை  முடைக்கு  வதாதத்தற்கு
பயன்படும் என்றும், மூட்டு வலிக்குப் பயன்படும் என்றும்
வசேதால்கின்றைனைர்.  இது ஒரு வணகப்வபதாருளதாக விற்பலனை
வசேய்வததால் விற்பலனை வசேய்பவர்கள பல்சவறு மருத்துவக்
குணங்கலள  கூறி  விற்பலனை  வசேய்கின்றைனைர்.  ஆனைதால்
அதற்கு அறிவியல் பர்வமதானை சபதாதய ஆததாரம் இல்லல.
இத்ததாவரத்லத  அதகப்படியதாக  அழித்து  விற்பலனை
வசேய்வததால்  இது  மருத்துவ  ரீதயதாக  அழிந்துவரும்
மூலிலகத்  ததாவரம்  என்கின்றைனைர்.  இந்தப்  சபதாக்கு
வததாடைர்ந்ததால்  இத்ததாவரம்  முற்றிலும்



அழிக்கப்பட்டுவிடும்  எனை  பல  ஆய்வுக்கட்டுலரகள
வவளிவந்துளளனை.  2007  ஆம்  ஆண்டு  வவளிவந்த  ஏ.பி
சேவுத்ரி  என்பவரின்  புத்தகத்தலும்  அழிந்துவரும்  ததாவரம்
எனைக்  குறிப்பிடைப்பட்டுளளது.  வகதால்லிமலலயில்  இது
விற்பலனை  வசேய்யப்பட்டு  வந்தது.  தற்சபதாது  2014  ஆம்
ஆண்டு முதல் ஏற்கதாடு ஏரிக்கு அருகில் உளள வதரு ஓரக்
கலடைகளிலும்  ஒரு  கிசலதா  நூறு  ரூபதாய்  எனை  விற்பலனை
வசேய்யப்படுகிறைது.  இது  இயற்லகயதாக  வளரக்கூடியத்
ததாவரம்.  யதாரும்  விவசேதாயப்  பயிரதாக  சேதாகுபடி
வசேய்வதல்லல.  சுமதார்  50-100  ஆண்டுகளதாக  வளர்ந்த
இத்ததாவரத்லத  விற்பலனை  வசேய்கின்றைனைர்.  இந்த  நிலலத்
வததாடைர்ந்ததால் சசேர்வரதாயன்  மலலயில் உளள  இத்ததாவரம்
இன்னும் சில ஆண்டுகளில் முற்றிலும் அழிந்துவிடும்.



43. நீட்டைம்

ததாவரவியல் வபயர்: நீட்டைம் உலதா

(Gnetum ula Brongn.)

குடும்பம்: நீட்சடைசி

தமிழ்ப்வபயர்: யதாலனை வபண்டு

நீட்டைம்  என்பது  பவதாதத்  ததாவரத்லதச்  சசேர்ந்த
ஜிம்சனைதாஸவபர்ம்  (Gynosperm)  என்னும்  பிரிலவச்
சசேர்ந்தது.  பரிணதாமத்தல்  பக்கும்  ததாவரத்தற்கு  மிகவும்
வநருக்கமதானைது.  இதலனை  1829  ஆம் ஆண்டு கண்டுபிடித்து
வபயரிடைப்பட்டுளளது.  இது  ஒரு  மிகப்  வபரிய
வகதாடியதாகும்.  மலலப்பிரசதசேங்களில் இது மரம் சபதான்றை
அடிப்பகுதலயக்  வகதாண்டிருக்கும்.  வகதாடியதானைது
வலளந்து  யதாலனை  தும்பிக்லக  சபதால்  இருக்கும்.  இதன்
இலலயதானைது பக்கும் ததாவரத்தன் இலலலயப் சபதாலசவ
இருக்கும்.  புதய  இலலகள  மதார்ச்  மதாதத்தல்  சததான்றும்.
பவதானைது மதார்ச் மதாதத்தல் சததான்றும். இதல் ஆண், வபண்
எனை  வவவ்சவறு  வகதாடிகள  உளளனை.  கனியதானைது  ஏப்ரல்
மதாதத்தலிருந்து  உருவதாகும்.  நவம்பர்  மதாதத்தல்  மஞ்சேள
நிறைமதாக பழுக்கும்.  இக்கனியிலனை வவளவதால் சேதாப்பிடும்.
வவளவதால்  சேதாப்பிட்டு  சபதாட்டை  விலதகள  நன்கு
முலளக்கின்றைனை.  இதன்  பழத்லதச்  சேதாப்பிடைலதாம்  எனைக்
குறிப்பிடைப்பட்டுளளது. விலதலய வறுத்துச் சேதாப்பிடைலதாம்.



விலதயிலிருந்து  எண்வணய்  எடுக்கின்றைனைர்.  எண்வணய்
மருந்ததாகவும். எரிவபதாருளதாகவும் பயன்படுத்துகின்றைனைர்.

இக்வகதாடியதானைது  பல்சவறு  இடைங்களில்

வளர்ந்ததாலும,  இது  சில  இடைங்களில்  அரிததானை  மற்றும்
அழிந்து  வரும்  ததாவரமதாக  அறிவிக்கப்பட்டுளளது.
பல்சவறு  பிரசதசேங்களில்  அச்சுறுத்தலுக்கு  உளளதானை
ததாவரம்  என்கின்றைனைர்.  ஆனைதால்  உலகின்  பல  பகுதகளில்



அதகளவிலும்  உளளனை.  ஆனைதால்  இந்தயதாவில்  பரவலதாக
உளளது.  இந்தயதாவில்  முக்கியமதானை  பயனுளள
ததாவரமதாகக் கருதப்படுகிறைது.  இருப்பினும் இது ஐயசிஎன்
பட்டியலில் அச்சுறுத்தலுக்கு  உளளதானை ததாவரம்  எனை  2011
ஆம்  ஆண்டில்  குறிப்பிடைப்பட்டுளளது.
வகதால்லிமலலயிலும்  இக்வகதாடி  உளளது.  சசேர்வரதாயன்
மலலயில் இதலனை சேந்நியதாசி மலலப்பகுதயில் மட்டுசம
கதாண  முடிகிறைது.  இம்மலலயில்  இக்வகதாடியிலனைக்
கதாண்பது என்பது மிகவும் அரிததாகசவ உளளது.  இந்தயத்
ததாவரவியல்  மதப்பதாய்வுத்  துலறையின்  சததாட்டைத்தல்  70
ஆண்டுகள  வயதுலடைய  வகதாடி  ஒன்று  இயற்லகயதாகசவ
உளளது.  இத்சததாட்டைம்  தவிர  சேந்நியதாசி  மலல  உளபடை
சுமதார்  10  வபரிய  வகதாடிகலள  மட்டுசம  கதாணமுடிகிறைது.
இதலனைப்  பதாதுகதாக்கசவண்டும்  என்கிறை  அக்கலறை
மிகக்குலறைவதாகசவ உளளது எனைலதாம்.



44. லசேசலதாட்டைம்

ததாவரவியல் வபயர்: லசேசலதாட்டைம் நூடைம்

 (Psilotum  nudum
(L)P.Beauv.)

குடும்பம்: லசேசலதாசடைசி

தமிழ்ப்வபயர்: துலடைப்பச்வசேடி

ஆங்கிலப்வபயர்: Whisk  Fern;  Skeleton  fork
fern;Curious club-moss

இது  வபரணலயப்  சபதான்றை  ஒரு  சிறு  வசேடி.  30
வசே.மீ உயரம் வலர வளரும். ததாவர பரிணதாம வளர்ச்சியில்
மிக  முக்கியமதானை  ததாவரமதாகக்  கருதப்படுகிறைது.  சேதாற்றுக்
குழதாய்கலளக்  வகதாண்டை  மிகவும்  பழலமயதானை  ததாவரம்.
ஈரல்  வசேடி  (Liverwords)  என்னும்  ததாவரத்தற்கு
அடுத்தபடியதாக  உயர்நிலலத்  ததாவரங்கள  சததான்றியதற்கு
ஆததாரமதாக  இருப்பது  லசேசலதாட்டைம்  ஆகும்.  இலதவிடை
மிகவும்  பழலமயதானை  (Primitive  plant)  சேதாற்றுக்குழதாய்
வகதாண்டை  ததாவரம்  இதுவலர  கண்டுபிடிக்கப்படைவில்லல.
இது ஆரம்பத்தல் சததான்றிய சேதாற்றுக்குழதாய் ததாவரம் எனைக்
கருதப்படுகிறைது.  இது  சுமதார்  40  சகதாடி  ஆண்டுகளுக்கு
முன்பு  பமியில்  சததான்றியது.  டிசவதானியன்  (Devonian)
மற்றும்  சுல்லுரியன்  (Silurian)  ஆகிய  கதாலங்களில்  மிக



அதகப்படியதானை  அளவில்  இப்பமியில்  வதாழ்ந்தனை.
இத்ததாவரம்  தலரயிலும்,  மரத்தன்  கிலள  வவடிப்புகளில்
ஒட்டியும்  வளரும்.  அதுதவிர  பதாலறைகளின்
வவடிப்புகளிலும் வளர்கிறைது.

இச்வசேடிக்கு  சவர்  குலறைவதாகசவ  இருக்கும்.
இதல்  வசேதல்  இலலகள  இருக்கும்.  தண்டைதானைது
இரண்டிரண்டைதாக பிரிந்து வசேல்லும்.  இதல் உண்லமயதானை
இலலகள கிலடையதாது. தண்டைதானைது முக்சகதாண வடிவத்தல்
சேற்று  சிறைகு  சபதான்று  இருக்கும்.  தண்டைதானைது  பல்சவறு



பிரிவுகலளக் வகதாண்டு இருக்கிறைது. பதார்ப்பதற்கு ஒரு சிறு
துலடைப்பம் சபதால் வதரிகிறைது. இச்வசேடியதானைது லகநிலறைய
பிடிக்கக்கூடிய  கிலளகலளக்  வகதாண்டு  இருப்பது
சபதாலசவ  உளளது.  அததாவது  அடிப்பகுத  சிறுத்தும்,
கிலளப்பகுதகள  அதகரித்தும்  இருக்கிறைது.  தண்டின்
கக்கத்தல்  மஞ்சேள  நிறை  உருண்லடைகள  சபதான்றை
ஸசபதாரதாஞ்சியம்  உளளனை.  இது  வவடித்து  இதலிருந்து
ஸசபதார்ஸ  எனைப்படும்  விலதத்துகளகள
வவளிசயறுகின்றைனை.  இது  உலகில்  பல  நதாடுகளில்
வளர்கிறைது.  இருப்பினும்  இது  மிகவும்  முக்கியமதானை
ததாவரம்.  இது  அச்சுறுத்தலுக்கு  உளளதானை  ததாவரம்.
விவசேதாயம்,  அலண  கட்டுதல்,  வவளளப்வபருக்கு,
கட்டிடைங்கள  கட்டுதல்  சபதான்றை  கதாரணங்களதால்
அழிக்கப்படுகிறைது.  இது  அச்சுறுத்தலுக்கு  உளளதாகும்
ததாவரம் எனை ஐயசிஎன் பட்டியல் மூலம் வதரிய வருகிறைது.
சசேர்வரதாயன்  மலலயில்  வசேம்மடுவு  மற்றும்  சேந்நியதாசி
மலலப்பகுதயில்  இதலனை  மிக  அரிததாகசவ  கதாணலதாம்.
இது  மூலிலகத்  ததாவரம்  கிலடையதாது.  அசத  சபதால்
சததாட்டைக்கலலத் ததாவரமதாக விற்பலனை வசேய்யப்படுவதும்
கிலடையதாது.



45. யதாலனை வபரண

ததாவரவியல் வபயர்: ஆஞ்சிசயதாப்வடைரிஸ எவக்டைதா

(Angiopteris  evecta
(G.Forst.) Hoffm.)

குடும்பம்:
மரதாட்டிசயசி(Marattiaceae)

தமிழ்ப்வபயர்: ரதாட்சேத  வபரண,  யதாலனை
வபரண, வபரும் வபரண

ஆங்கிலப்வபயர்: Giant  fern;  king  fern;  Oriental
vessal fern; Mule’s foot fern; Elephant fern

இது  பவதாதத்  ததாவரமதானை  வபரண  வலகலயச்
சசேர்ந்தது. இது ஆரம்பக்கதால வபரணயதாகும். இது மிகவும்
வித்தயதாசேமதானை  சததாற்றைம்  வகதாண்டைது.  இது  அரிய  வலக
மற்றும்  அழிந்துவரும்  வபரணயதாகும்.  ஈரம்  நிலறைந்த,
நிழல்  பதாங்கதானை,  நீர்  ஓலடைகலள  ஒட்டியப்பகுதகளில்
நன்கு  வளர்கிறைது.  மிகவும்  பசுலமயதாகக்  கதாணப்படும்
இறைக்லகத்  ததாவரமதாகும்.  இது  1786  ஆம்  ஆண்டிசலசய
கண்டைறியப்பட்டு, வபயரிடைப்பட்டைது. இதன் தற்சபதாலதய
வபயர்  1796  ஆம்  ஆண்டில்  லவக்கப்பட்டைது.  இதன்
அடிப்பகுத  மட்டைத்தண்டுக்  கிழங்லக  உலடையது.  அது
பருத்து,  உப்பி சேலதப்பற்றுடைன் இருக்கும்.  இது  150  வசே.மீ



உயரம் வலர இருக்கும். இலலயதானைது மிக நீண்டைது. சுமதார்
8  மீட்டைர்  (25  அடி)  நீளம்  வலர  இருக்கும்.  இலலயதானைது
கூட்டிலலகலளக்  வகதாண்டிருக்கும்.  இலலக்கதாம்பின்
அடிப்பகுத  பருத்து  உருண்லடையதாகச்  சேலதப்பற்று
வகதாண்டைததாக  இருக்கும்.  இது  வபதாருந்த இருப்பது நமது
உடைலில் உளள பந்துகிண்ண மூட்டு சபதாலசவ இருக்கும்.
இலலக்கதாம்லபப்  பிடித்துச்  சுற்றினைதால்  அது  வபதாருந்தய
இடைத்தல்  சலசேதாகச்  சுற்றும்.  இச்வசேடிக்குத்  தண்ணீர்
பற்றைவில்லல  என்றைதால்  அது  துவண்டு  இலலக்வகதாத்து
கீசழ  படுத்துவிடும்.  மீண்டும்  தண்ணீர்  கிலடைத்ததால்  அது
நிமிர்ந்து நிற்கும்.



இதன் மட்டைத்தண்டுக் கிழங்லக சில பகுதகளில்
பட்டினி கதால உணவதாக உண்கின்றைனைர். இளம் இலலலயக்
கீலரயதாகச்  சேலமத்து  உண்கின்றைனைர்.  இதலிருந்து
எண்வணய்  எடுக்கின்றைனைர்.  இதலனைத்  சதங்கதாய்
எண்வணயில்  வதாசேலனைக்கதாகக்  கலந்து
பயன்படுத்துகின்றைனைர்.  சில பகுதகளில் இதன் இலலலய
இருமல்  மற்றும்  வீக்கத்தற்கதானை  மருந்ததாகப்
பயன்படுத்துகின்றைனைர்.  அடிப்பகுதயில்  உருவதாகும்
இளம்வசேடிலயப்  பிரித்துப்  புதய  வசேடிலய
உண்டைதாக்குகின்றைனைர்.  இச்வசேடியின்  இலலயின்



இருபுறைமும்  இரண்டு  வரிலசேயதாக  ஸவபதாரதாஞ்சியம்  307
உளளனை.  இதலிருந்து  வவளிப்படும்  ஸசபதார்கள  மூலம்
புதய வசேடி உருவதாகிறைது.  இச்வசேடியிலனைப் பங்கதாக்களில்
வளர்க்கின்றைனைர்.  சுமதார்  50  ஆண்டுகளுக்கு  சமல்  இது
உயிருடைன்  இருக்கிறைது.  சசேர்வரதாயன்  மலலயில்
கதாகதாசசேதாலல  மற்றும்  பட்டிப்பதாடி  ஆற்றின்  ஓரங்களில்
இதலனைக் கதாணலதாம்.

46. முழு இலலவபரண

ததாவரவியல் வபயர்: ஓபிசயதாகுசளதாசேம்
வரட்டிகுசலட்டைம்

(Ophioglossum
reticulatum L.)

குடும்பம்: ஓபிசயதாகுசளதாசசேசி

தமிழ்ப்வபயர்: முழு  இலல  வபரண,  பதாம்பு
நதாக்குச்வசேடி.

ஆங்கிலப்வபயர்: Adder’s tongue fern

இது ஒரு சிறு வபரண.  சுமதார்  40  வசே.மீ
உயரம்  வலர  வளரும்.  வபரணகளிசல  பதார்ப்பதற்கு
முழுக்க  வித்தயதாசேமதாகத்  வதரியும்.  இதன்  சவரதானைது



சேலதப்பற்றுடைன்  பல  நதாரிலழகள  சபதால்  இருக்கும்.
இதற்குச்  சிறிய  மட்டைத்தண்டு  கிழங்கு  இருக்கும்.  அது
உருலள  வடிவில்,  சேற்று  உருண்லடையதாக  இருக்கும்.
இச்வசேடியதானைது  ஒரு  சிறு  கதாலனியதாக  வளர்ந்தருக்கும்.
இலலயதானைது  எந்தவித  பிரிவும்  இல்லதாமல்,  தனி
இலலயதாக  இருக்கும்.  இலலயில்  பல்சவறு  நரம்புகள
இருக்கும்.  ஆனைதால்  லமய  நரம்பு  இருக்கதாது.
ஓபிசயதாகுசளதாசேம்  என்றைச்  வசேதால்  கிசரக்க
வமதாழியிலிருந்து வந்தது. இதற்கு பதாம்பின் நதாக்கு என்பது
வபதாருளதாகும்.  முலளக்கும் தன்லம வகதாண்டை ஒரு தண்டு
இலலலய  ஒட்டித்  சததான்றும்.  அது  20  வசே.மீ  நீளம்
இருக்கும்.  அதன்  நுனியில்  5-6  வசே.மீ  நீளத்தற்கு
ஸவபதாரதாஞ்சியம்  இருக்கும்.  சுமதார்  20-45  சஜேதாடி
ஸவபதாரதாஞ்சியம்  இரண்டு  வரிலசேயதாக  அடுக்கப்பட்டு
இருக்கும்.  இது  பதார்ப்பதற்கு  பதாம்புகளின்  நதாக்கு
சபதாலசவ இருக்கும். 



இந்தச்  வசேடியில்  இலல  இருக்கும்.  ஆனைதால்
ஸவபதாரஞ்சியம் வகதாண்டை தண்டு எப்சபதாதும் இருக்கதாது.
எப்சபதாதும்  வசேடியதானைது  இலலயுடைன்  இருக்கதாது.  அது
ஓய்வு  நிலலயில்  இருக்கும்.  தனைக்கு  சவண்டிய  உணலவ
மண்ணல்  வதாழும்  பஞ்லசேயிடைமிருந்து
வபற்றுக்வகதாளளும்.  ஒரு  ஆண்டு  வலர  கூடை  ஓய்வு
நிலலயில்  இருக்கும்.  சேரியதானை  சூழ்நிலல  கிலடைத்ததால்
மீண்டும்  இலலலயத்  சததாற்றுவிக்கும்.  இதலனை
இந்சததாசனைஷியதாவில்  கீலரயதாகவும்,  மற்றை
கதாய்கறிகளுடைன்  கலந்து  சேதாலட்டும்  தயதாரிக்கின்றைனைர்.



இதலனை  எண்வணயில்  வகதாதக்க  லவத்து  புண்கள  மீது
தடைவுகின்றைனைர்.  ஓபிசயதாகுசளதாசேம்  மிகவும்  முக்கியமதானை
பரிணதாமப் பின்னைண வகதாண்டை ததாவரம்.  பமியில் வதாழும்
உயிரினைங்களிசலசய  அதகமதானை  குசரதாசமதாசசேதாம்கலளக்
வகதாண்டை உயிரினைமதாகும். மனிதனுக்கு 26 சஜேதாடி அததாவது
46  குசரதாசமதாசசேதாம்கள  உளளனை.  ஆனைதால்
ஓபிசயதாகுசளதாசேத்தற்கு  630  சஜேதாடிகள   அல்லது  1260
குசரதாசமதாசசேதாம்கள உளளனை.  இது ஐயசிஎன் பட்டியலில்
லீஸட்  கன்சேதார்ன்  எனைக்குறிப்பிடைப்பட்டுளளது.
சசேர்வரதாயன்  மலலயில்  பதால்மடிஸ  (Balmadies)  என்னும்
இடைத்தல் மட்டுசம உளளது.



47. ப வபரண

ததாவரவியல் வபயர்: அனிமியதா சிம்வபரியதானைதா

(Anemia  schimperiana
Presl).

குடும்பம்: அனிமிசயசி

தமிழ்ப்வபயர்: ப வபரண

ஆங்கிலப் வபயர்: Flower fern; Flowering fern.

      இது ஒரு பவதாத் ததாவரமதாகும்.  ஈரப்பதமும்,  நிழலும்
வகதாண்டை  மலலப்  பிரசதசேங்களில்  வளர்கிறைது.  பதாலறை
ஒட்டிய மண் பகுதயிலும்,  மலலயின் மண் சேரிவுகளிலும்
வளர்கிறைது.  இது  ஒரு  சிறு  ததாவரமதாகும்.  ஆனைதால்
பசுலமயதானை  இலலகலளக்  வகதாண்டிருக்கும்.  இதலனை
முதன்  முதலதாக  கதார்ல்  சபதாரிவதாஜ்  பிரிசேல்  என்பவர்
கண்டைறிந்து  வபயரிட்டைதார்.  இவர்  1794-1852  ஆம்
ஆண்டுகளில் வதாழ்ந்ததார்.  இவர் ஒரு ததாவரவியல் அறிஞர்
மற்றும்  ததாவரங்கலள  வலரயக்கூடிய  ஓவியர்.  இவர்
ததாவரங்கலளக் வகதாண்டை பல புத்தகத்லத எழுதயுளளதார்.
அப்புத்தகத்தல்  இடைம்  வபற்றுளள  ததாவரங்களின்
படைங்கலளயும்  அவசர  வலரந்துளளதார்.  இந்தப்



வபரணயின்  இலலக்கதாம்பதானைது  நீளமதானைது.  அதன்
அடிப்பகுதயில்  சரதாமங்கள  அடைர்த்தயதாக  உளளனை.
இலலயதானைது  இறைகு  சபதான்று  கூட்டிலலகளதாக  உளளனை.
பல்சவறு பிரிவுகலளக் வகதாண்டுளளது. வசேடியில் இரண்டு

அல்லது  மூன்று  இலலக்  வகதாத்துகலள  மட்டுசம
வகதாண்டுளளது,



இத்ததாவரத்தலிருந்து ப கதர் சததான்றும். ஆனைதால்
அது  ப  கதர்  அல்ல.  பதார்ப்பத்ற்கு  ப  சபதால
சததான்றுவததாசலசய   இதலனை  ப  வபரண  என்கின்றைனைர்.
இது  15-30  வசே.மீ  நீளம்  வலர  இருக்கும்.  இது  ஆண்டைனைதா
சபதான்றை சததாற்றைமுலடையது.  அததாவது கற்பலனை உருவதானை
சவற்றுக்கிரக  வதாசியின்  ஆண்டைனைதா  சபதான்றைது.  இது
வபரணயின்  இலலயிலிருந்சத  ஒசர  கதாம்பிலிருந்து
வளர்கிறைது.  இது  இரண்டைதாகப்  பிரிந்தும்  உளளது.
பதார்ப்பதற்கு  கலலமதான்  வகதாம்பு  சபதான்றை
சததாற்றைமுலடையது.  புதய  ததாவரம்  விலதத்துகளகளில்
இருந்து  உருவதாகிறைது.  இத்ததாவரத்தலனைப்
பந்வததாட்டிகளில்  வளர்க்கலதாம்.  சசேர்வரதாயன்  மலலயில்
சேந்நியதாசி  மலல  மற்றும்  நகரின்  சில  இடைங்களிலும்,
சரதாட்டின்  ஓரத்தலும்  வளர்கின்றைனை.  இச்வசேடி  ஒரு
மூலிலகத்  ததாவரம்  அல்ல.  இருப்பினும்  சுற்றுச்சூழல்
பதாதப்பினைதால்,  மண்ணன்  ஈரப்பதம்  குலறைவததால்
இத்ததாவரத்தன் எண்ணக்லக குலறைந்து வருகிறைது.



48. வபரண மரம்

ததாவரவியல் வபயர்: லசேயதாத்தயதா வஜேய்ஜேதாண்டியதா

(Cyathea  gigantea
Wallich ex w.f.Hooker Holttum)

குடும்பம்: லசேயதாத்தசயசி

தமிழ்ப்வபயர்: மரப்வபரண,  வபரண  மரம்,
யதாலனை வணங்கி.

ஆங்கிலப்வபயர்: Tree fern.

வபரண  வசேடி  இனைங்களில்  மரம்  சபதான்று
வளரக்கூடியது.  இத்சததாற்றைம்  அலனைவலரயும்
கவரக்கூடியது.  இந்த  வபரண  மரங்கள  பலனை,
வதன்லனைகளில்  இருப்பது  சபதால்  தூண்  சபதான்றை
தண்டுகலள  வகதாண்டிருக்கிறைது.  வபரணகளில்  சவர்,
தண்டு,  இலல  சபதான்றை  சவறுபதாடுகள  உண்டு.  அதலனை
இப்வபரணகளில்  எளிதல்  கதாணலதாம்.
மரப்வபரணயதானைது  தலரக்குசமசல  சநரதாக  நிமிர்ந்து
கிலளகளின்றி  இருக்கும்.  சில  சேமயம்  நுனிப்பகுதயில்
கிலளகள  இருக்கும்.  சவர்  நதார்  சபதான்றைலவ.  அலவகள
எல்லதாம்  தண்டிலிருந்து  உண்டைதாகும்  ஒட்டு  சவர்கள



ஆகும்.  மரமதானைது  5  மீட்டைர் உயரம் வலர வளரும்.  இதல்
இலலகள  இரண்டு  அல்லது  மூன்று  கூட்டிலலகலளக்
வகதாண்டைது.  இலலக்  வகதாத்ததானைது  2-3  மீட்டைர்
நீளமுலடையது.  இலல  முதர்ச்சி  அலடைய  2  முதல்  3
ஆண்டுகள  ஆகும்.  வபரணயின்  தளிர்கள  வில்சபதான்றை
நுனியடிச்  சுருள  வடிவில்  மடிக்கப்பட்டிருக்கும்.  இது
யதாலனையின்  தும்பிக்லக  சபதால்  இருக்கும்.  அதனைதால்

இதலனை யதாலனை வணங்கி  என்றும்  கூறுகின்றைனைர்.  இலல
வளர வளர வமல்ல விரிந்து வகதாண்சடை சபதாகும்.



இலலகள  உதர  உதர  தண்டின்  மீது  வசேதல்கள
உருவதாகின்றைனை.  வசேதல்கள  அடைர்ந்த  பழுப்பு  நிறைமும்.
வநருக்கமதாகவும்,  நீண்டை  வவளிறிய  விளிம்புகலளயும்
வகதாண்டிருக்கிறைது.  இது  எளிதல்  உலடையும்  தன்லம
வகதாண்டைது.  மரப்வபரணயதானைது  வடைகிழக்கு  மற்றும்
வதன்  இந்தயப்  பகுதகளில்  வளர்கிறைது.  நீசரதாலடையின்
இரு ஓரங்களில் வளரும்.  இதனைதால் நீசரதாலடைலயக் கதாண
மிக  அழகதாக  இருக்கும்.  சசேர்வரதாயன்  மலலயில்
சசேர்வரதாயன்  சகதாயிலுக்கு  எதரில்  வபரிய  மரங்கள
உளளனை.  புருக்கிலின்  எஸசடைட்,  வசேம்மடுவு  சபதான்றை
பகுதகளின்  ஓலடைப்பகுதகளிலும்  கதாணலதாம்.
சசேர்வரதாயன்  பீடைபமி  பகுதயில்  பதாக்லசேடு  சுரங்கம்
வவட்டுவதனைதால்  அப்பகுதயில்  இருந்த  மரப்வபரணகள
அழிந்துவிட்டைனை.  இதன்  இலலயில்  மருத்துவ  குணம்
உளளது.  இலலயிலிருந்து  வமத்ததாசனைதாலிக்  வடித்து
எடுக்கப்படுகிறைது. இது கல்லீரல் பிரச்சேலனைலய தீர்க்கிறைது.
மரப்வபரணயின்  மட்டைத்தண்டு  கிழங்குடைன்  மிளகு
சசேர்த்து  வபதாடியதாக்கி,  பதாலுடைன்  கலந்து  ஒரு  நதாலளக்கு
இரு  சவலல  எனை  ஒரு  வதாரம்  சேதாப்பிட்டு  வந்ததால்
வவளலளபடுதலுக்கு  எதரதானை  வயிற்றுவலி  சேரியதாகும்
என்கின்றைனைர்.  இது  ஒரு  அரிததானை  ததாவரம்.  அதுமட்டும்
அல்லதாமல்  மரப்வபரண  என்பது  ஒரு  அதசேயம்  வதாய்ந்த
ததாவரமதாகும். இதலனைப் பங்கதாக்களிலும் வளர்க்கின்றைனைர். 



49. குதலரவதால் வசேடி

ததாவரவியல் வபயர்: ஈக்வீசிட்டைம் ஆர்வன்ஸ

(Equisetum arvense L.)

குடும்பம்: ஈக்வீசிட்சடைசி

தமிழ்வபயர்: குதலரவதால்  வசேடி,
சூனிய சுல்ததான்

ஆங்கிலப்வபயர்: Field horsetail;  Common horsetail;
Snake grass, puzzle grass.

இது  மிகவும்  பழங்கதாலத்  ததாவரம்.  சுமதார்  10
சகதாடி ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மிக அதகளவில் வதாழ்ந்தனை.
இக்குடும்பத்லதச்  சசேர்ந்த  சில  இனைங்கள  மிகப்வபரிய
மரங்களதாக வளர்ந்தனை.  சுமதார்  30  மீட்டைர் உயரம் வகதாண்டை
மரங்கள  கூடை  இருந்துளளனை.  இலவ  அழிந்து
சபதாய்விட்டைனை.  அவற்றில்  சில  இனைங்கள  மட்டுசம
இன்றுவலர  உயிருடைன்  இருக்கின்றைனை.  ஆகசவ  இதலனை
உயிருடைன் வதாழ்ந்து வகதாண்டிருக்கும் புலதபடிவத் ததாவரம்
(Living  Fossil)  என்கின்றைனைர்.  இத்ததாவரம்  ஈரம்  நிலறைந்த
மணல் பதாங்கதானை இடைத்தல் வளர்கிறைது. நீர் நிலலகளிலும்,
சேதுப்புப்  பகுதகளிலும்  இலவ  வளர்கின்றைனை.  இதன்
தண்டைதானைது  கணுக்கணுவதாக  இருக்கும்.  சேவுக்கு  மரத்தன்
இலலத் தண்டுகலளப் சபதாலசவ இருக்கும். இது 10 முதல்



90  வசே.மீ  உயரம்  வலர  வளரும்.  தண்டைதானைது  3-5  மி.மீ
விட்டைம் வகதாண்டிருக்கும். கணுக்களில் பல சிறு கிலளகள
இருக்கும்.  இச்வசேடிலயப்  பதார்க்கும்சபதாது  குதலரயின்
வதால் சபதால் வதரியும். ஒவ்வவதாரு கணுவும் 2-5 வசே.மீ நீளம்
வலர இருக்கும்.

ஒவ்வவதாரு  கணுவிலும்  வட்டை  வடிவில்,  பல
சிறிய  இலலகள  இருக்கும்.  கணுவில்  10  சேதவீதம்
சிலிக்கதான்  உளளது.  இது  தவிர  வபதாட்டைதாசியம்  மற்றும்
கதால்சியம்  சபதான்றை  ததாது  உப்புகளும்  உளளனை.  ஆகசவ



இச்வசேடியின்  தண்டிலனைப்  பயன்படுத்த  உசலதாகப்
வபதாருட்கள,  தண்ணீர்  குடிக்கும்  பதாத்தரம்,  சேலமயல்
பதாத்தரம்,  டின்  சபதான்றைலவகலளத்  துலக்குவதற்கு
பயன்படுத்துகின்றைனைர். ஆகசவ இதலனைப் பதாத்தரம் சுத்தம்
வசேய்யும்  வசேடி  என்கின்றைனைர்.  இதன்  வித்தயதாசேமதானை
சததாற்றைத்லதக் வகதாண்டு இதலனை சூனியக்கதார வசேடி என்று
கூறுபவர்களும் உண்டு.  சில இடைங்களில் இதலனை பீலடைச்
வசேடி  என்கின்றைனைர்.  இதலனைச்  சில  நதாடுகளில்  மூலிலகத்
ததாவரமதாகவும்  பயன்படுத்துகின்றைனைர்.  இதன்  இளம்
குருத்துகலள  ஜேப்பதான்  மற்றும்  வகதாரியதா  நதாடுகளில்
கதாய்கறியதாகப்  பயன்படுத்துகின்றைனைர்.  இந்த
ஈக்வீசிட்டைத்லதத்  தவிர  மற்றை  இனைங்கள  நச்சுத்தன்லம
வகதாண்டைலவயதாகும்.  அசுத்தம்  அலடைந்த  ஈக்வீசிட்டைம்
வசேடியதானைது  நிக்சகதாட்டிலனைக்  வகதாண்டிருக்கும்.  ஈரம்
வகதாண்டை இடைங்களில்  இதலனை நட்டைதால் அந்த  இடைத்தல்
உளள  ஈரத்தன்லமலய  இது  உறிஞ்சி  குலறைத்துவிடும்.
இதற்குக்  கதாரணம்  இதல்  உளள  சிலிக்கதாவதாகும்.
ஆஸதசரலியதாவில்  இச்வசேடிலயக்  வகதாண்டு  டீ
தயதாரிக்கின்றைனைர்.  நீரில்  வகதாதக்க  லவத்து  குளிப்பதற்குப்
பயன்படுத்துகின்றைனைர்.  சததால்  வியதாத,  சிறுநீரகம்,  சிறுநீர்
பதாலதப் பிரச்சேலனை சபதான்றைவற்றிற்கு நதாட்டு மருந்ததாகவும்
பயன்படுத்துகின்றைனைர்.

இச்வசேடியின்  அடிப்பகுதயில்  மட்டைத்தண்டும்
அத்துடைன்  கிழங்கும்  உளளது.  இலலகளின்  கக்கங்களில்
உருவதாகிறை  கிலளகளின்  மிகச்  சுருக்கமதாகக்  குறுகியுளள
நுனிகளில்  ஸவபதாரதாஞ்சியங்கள  உண்டைதாகின்றைனை.  இதல்
ஸசபதார்கள எனைப்படும் விலதத்துகளகள உண்டைதாகின்றைனை.
இந்த அலமப்லப ஸட்சரதாபிலதா (Strobilla) கிண்ண அடுக்கு
என்கின்றைனைர்.  இதல்  உளள  ஸசபதார்கள  எல்லதாம்  ஒசர



மதாதரியதாக  இருக்கும்.  இந்த  இனைத்தல்  108  சஜேதாடிகள
அததாவது  216  குசரதாசமதாசசேதாம்கள  உளளனை.  சசேர்வரதாயன்
மலலயில்  மஞ்சேக்குட்லடை  கிரதாமத்லத  ஒட்டிய
கிசரக்சமதார்  பகுதயில்  உளள  சேதுப்பு  நிலத்தல்
இச்வசேடியிலனைக் கதாணலதாம்.  

50. லலக்சகதாசபதாடியம்

ததாவரவியல் வபயர்: கூப்பர்ஜியதா
சமக்சரதாஸசடைக்கிஸ

(Huperzia  macrostachys
(Spring) Holub)

குடும்பம்:
லலக்சகதாசபதாடிசயசி

ஆங்கிலப் வபயர்: Lycopodium

பசுலமயதானை  கதாடுகளில்  இது  வளர்கிறைது.  இது
ஒரு  வததாற்றுத்ததாவரமதாகும்.  ஈரப்பதம்  நிலறைந்த  மரத்தன்
கிலளகளில்  ஒட்டி  வளர்கிறைது.  சவரதானைது  சிறியது.
இச்வசேடியின் தண்டு 40 வசே.மீ உயரமும், 4 வசே.மீ விட்டைமும்
வகதாண்டிருக்கும்.  தண்டின்  மீது  வநருக்கமதாக  இலலகள



இருக்கும்.  இலலயதானைது  அடைர்ந்த  பச்லசே  நிறைமும்,
பளபளப்பதாகவும்  1.5-2  வசே.மீ  நீளமும்,  0.4-0.8  வசே.மீ
அகலமும்  வகதாண்டிருக்கும்.  லமயநரம்பு  கீழ்ப்பகுதயில்
புலடைத்தும்,  இலலயின்  சமல்பகுத  குறுகிய
பளளத்லதயும்  வகதாண்டிருக்கும்.  தண்டில்  இலலகள
வபதாருந்த இருப்பது மிகவும் அழகதாக இருக்கும். தண்டின்
நுனியில்  கலவ  சபதான்றை  கிலள  பிரிந்து  சகதான்  (Cones)
எனைப்படும் விலதக் கூம்புகள உருவதாகி இருக்கும். இது 10-
15  வசே.மீ  நீளம்  வலர  இருக்கும்.  இதல்  எதர்  எதரதாக
ஸவபதாரதாஞ்சியம்  எனைப்படும்  விலதப்லபகள  உளளனை.



அது மஞ்சேள நிறைத்தல் இருக்கும்.  இதல் விலதத்துகளகள
உளளனை.

இது  1964  ஆம்  ஆண்டு  வவளிவந்த  ஐயசிஎன்
பட்டியலில்  இடைம்  வபற்றுளளது.  ஒரு  அரிய
வலகத்ததாவரம்.  ஆரம்பத்தல் இதற்கு லலக்சகதாசபதாடியம்
எனைப் வபயரிட்டிருந்தனைர். 1985 ஆம் ஆண்டில் கூப்பர்ஜியதா
எனைப்வபயர்  மதாற்றைம்  வசேய்துளளனைர்.  சசேர்வரதாயன்
மலலயில்  உளள  சசேர்வரதாயன்  சகதாயில்  அருகில்  உளள
வபரிய  மரத்தன்  மீது  இது  ஒட்டித்  வததாற்றுத்ததாவரமதாக
வளர்ந்தருந்தது.  தற்சபதாது  அம்மரத்தன்  மீது  இதலனைக்
கதாணமுடியவில்லல.  இச்வசேடி  கதாகதாசசேதாலலயில்  உளள
மரங்களின்  மீதும்  இருந்தது.  ஆனைதால்  தற்சபதாது  குலறைந்த
அளசவ உளளது. இதலனைத் சதடி கண்டுபிடிப்பது என்பது
சிரமமதானைக்  கதாரியமதாக  உளளது.  இச்வசேடியின்
எண்ணக்லக  குலறைவதற்கு  சுற்றுச்சூழல்  பதாதப்சப
கதாரணமதாகும். 

51. சபதாட்ரிக்கியம்

ததாவரவியல் வபயர்: சபதாட்ரிக்கியம்
லதானுஜிசனைதாசேம் 



                    (Botrychium
lanuginosum Wall ex Hook & Grev.)

குடும்பம்: ஓபிசயதாகுசளதாசசேசி

ஆங்கிலப் வபயர்: Botrychium Fern

இது ஒரு சிறு வபரண பசுலமயதானை ததாவரம். ஈரம்
நிலறைந்த  மலலப்பிரசதசேங்களில்  வளர்கிறைது.  ததாய்லதாந்து,
இந்தயதா,  சீனைதா சபதான்றை  நதாடுகளிலும்  இலவ  வளர்கிறைது.
தலரயிலும்,  பதாலறையின்  வவடிப்புகளிலும்  வளர்கிறைது.
வசேடியதானைது  20  வசே.மீ உயரம் வலர இருக்கும்.  இலலகள
வருடைத்தற்கு  ஒரு  முலறை  கதாணலதாம்.  குளிர்கதாலத்தல்
இதன்  இலலகலளக்  கதாண  முடியதாது.  வருடைத்தற்கு  ஒரு
முலறை  மட்டுசம  புதய  இலல  சததான்றும்.  இதன்
அடிப்பகுதயில்  மட்டைத்தண்டு  கிழங்கு  இருக்கும்.  அது
சிறியததாகவும்,  அதலிருந்து  சவர்கள  சேலதப்பற்றுடைன்
இருக்கும்.  ஒவ்வவதாரு  ஆண்டும்  ஒரு  புதய  குருத்து
சததான்றி  புதய  இலலகலள  உருவதாக்கும்.  பலழய
இலலயதானைது  வதாடிவிடும்.  இச்வசேடியில்  ஒரு
கூட்டிலலலய மட்டுசம கதாண முடியும். 



  இலலலயக்  வகதாண்டிருக்கும்  தண்டிசலசய
விலதத்துகளகலள  உருவதாக்கும்.  பக்வகதாத்து  சததான்றும்.
இது பல கிலளகளதாகப் பிரிந்து இருக்கும். இது  6-12  வசே.மீ
நீளம்  வலர  இருக்கும்.  இதல்  ஸவபதாரதாஞ்சியங்கள
இருக்கின்றைனை.  இதலிருந்து  வவளிப்படும்  ஸசபதார்கள
எனைப்படும் விலதத்துகளகள மஞ்சேள நிறைத்தல் இருக்கும்.
இப்வபரண  ஸசபதார்கள  மூலம்  சததான்றும்.
மட்டைத்தண்டுக் கிழங்லக எடுத்து நடுவதன் மூலமும் புதய
வசேடிலய  உருவதாக்கலதாம்.  இது  பந்வததாட்டிகளில்



வளர்ப்பதற்கு  ஏற்றைத்  ததாவரம்  அல்ல.  ஏவனைனில்  ஒரு
குறிப்பிட்டை  கதாலத்தல்  மட்டுசம  இலல  இருக்கும்.  மீத
கதாலத்தல்  வசேடியதானைது  உறைக்க  நிலலயில்  இருக்கும்.
சசேர்வரதாயன் மலலயில் கதாக்கதாசசேதாலல பகுதகளில் உளள
பதாலறைகளின் வவடிப்புகளில் சதங்கி இருக்கும் மண்ணல்
இலவ  வளர்கின்றைனை.  பதாலறையில்  வளர்ந்தருக்கும்  சபதாது
இதலனை எளிதல்  கண்டுபிடிக்கலதாம்.  மற்றைக்  கதாலங்களில்
இதலனைக் கண்டுபிடிக்க முடியதாது.

52. அக்சகந்தபிப்பியம்

ததாவரவியல் வபயர்: அக்சகந்தபிப்பியம் லபகலர்

(Acantheppium  bicolor
Lindley)

குடும்பம்: ஆர்க்கிசடைசி

இது தலரயில் வதாழும் மண் அமர் ததாவரமதாகும்.
ஆர்க்கிடு எனைப்படும் பகட்டு மலர் வகதாண்டை ததாவரமதாகும்.
இதலனை  1835  ஆம் ஆண்டில் ஜேதான் லின்டைல்  (John Lindley)
என்றை ததாவர அறிஞர் வபயரிட்டு விவரித்ததார். இங்கிலதாந்து
நதாட்லடைச்  சசேர்ந்த  இவர்  ஒரு  ததாவரவியல்  அறிஞர்,
ஆர்க்கிடு ததாவரங்கலள வலகப்படுத்துவதல் சிறைந்தவரதாக
விளங்கினைதார்.  இவர்  மிகக்குலறைவதானை  மக்கள  மத்தயில்
வதரிந்து இருந்ததாலும்,  இவர்ததான் லண்டைனில் உளள கிய
வபதாட்டைதானிக்கல் கதார்டைலனை பதாதுகதாப்பதல் முக்கிய பங்கு
வகித்ததார்.  இந்த  ஆர்க்கிடு  ஒரு  அரிததானை  ததாவரம்.  அது



மட்டும் அல்லதாமல் அழிந்து வரும் ததாவரம்.  சசேர்வரதாயன்
மலலயில்  பசுலம  நிலறைந்த  சசேதாலலகளில்  வளர்கிறைது.
மக்கிய  பலழய  இலலகள  வகதாண்டை  ஈரம்  நிலறைந்த
பகுதயில்  மட்டுசம  இதலனைக்  கதாணமுடியும்.
கதாகதாசசேதாலலப்  பகுதயிலும்,  அதக  நிழல்  வகதாண்டை  சில

இடைங்களில் மட்டுசம இலவ உளளனை. 

இந்த  ஆர்க்கிடு  ததாவரத்தற்கு  சபதாலிக்குமிழம்
(Pseudobulb)  உளளது.  இதலிருந்து  இலலகள
சததான்றுகின்றைனை. இலல இரண்டு முதல் மூன்று இருக்கும்.
அடிப்பகுதயில்  பலழய  இலலகள  வதாடி  இருக்கும்.
இலலகள  பசுலமயதாகவும்,  குட்லடையதானை  கதாம்பில்
நீளமதாக உளளது. சபதாலிக்குமிழத்தலிருந்து மலர் வகதாத்து
சததான்றுகின்றைனை.  ஒரு  மலர்  வகதாத்தல்  3-7  மலர்கள



உளளனை.  பக்கள  வநருக்கமதாக  அலமந்துளளனை.  பவதானைது
ஒரு  லப  சபதால  அல்லது  ஜேதாடி  சபதால்  உளளது.  பக்கள
வவண்லமயதாகவும்  அதனுடைன்  மஞ்சேள  கலந்த
புளளிகளும், அதன் ஊசடை சிவப்புப் புளளிகளும் உளளனை.
ப  நறுமணம்  வீசேக்கூடியது.  பக்கள  பதார்ப்பதற்கு
அழகதாகவும்,  விசநதாதமதாகவும்  இருக்கும்.  இதன்  ஒரு  ப
வதாடுவதற்கு  15-20  நதாட்கள ஆகிறைது.  மதார்ச் மற்றும் ஏப்ரல்
மதாதங்களில்  பக்கள  மலர்கின்றைனை.  அதலனைத்  வததாடைர்ந்து
கனி  உருவதாகிறைது.  இதனுள  மிக  நுண்ணய  விலதகள
லட்சேக்கணக்கில்  உளளனை.  விலதகள  அலனைத்தும்
முலளப்பதல்லல.  குமிழத்லதப் பிரித்து நடுவதன் மூலம்
இதலனை இனைப்வபருக்கம் வசேய்யலதாம்.



53. லசேத்ததானின் விரல்கள

ததாவரவியல் வபயர்: வடைன்ட்சரதாபியம் அக்கியயம் 
(Dendrobium aqueum 

Lindley)

குடும்பம்: ஆர்க்கிசடைசி

ஆங்கிலப் வபயர்: Devil’s Fingers.

இது  ஒரு  மரம்  அமர்  ஆர்க்கீடு  ததாவரமதாகும்.
மரங்களில்  ஒட்டி  வததாற்றுத்ததாவரமதாக  வளரும்.  ஆனைதால்
மரத்தற்கு  எந்தவிதத்தீங்கும்  வசேய்யதாது.  இதன்  வபயர்
இனிலமயதானை  ஓலசே  நயமிக்கது.  வடைன்சரதாபியம்  என்றை
கிசரக்க  வசேதால்லுக்கு  மரத்தன்  மீது  வதாழ்க்லக
நடைத்தக்கூடியது  என்பது  வபதாருளதாகும்.  அக்கியயம்
என்பதற்கு நீர் சபதான்றைது என்றை ஜேதாலடைலய குறிப்பததாகும்.
இது  வதன்னிந்தயதாவில்  வளரக்கூடிய  குறிப்பிட்டை  இடைம்
வதாழ் ததாவரமதாகும்.கதாபி சததாட்டைங்களில் உளள மரங்களில்
வளர்கின்றைனை.  கடைல்  மட்டைத்தலிருந்து  900-1200  மீட்டைர்
உயரம் வகதாண்டை பகுதயில் வளர்கிறைது. இது ஒரு அரிததானை
(Rare)  ஆர்க்கீடைதாகும்.  சேதாலல  ஓரங்களில்  உளள
மரங்களிலும்  வளர்கின்றைனை.  சேதாலல  விரிவதாக்கத்தன்
கதாரணமதாக  இலவ  அழிகின்றைனை.  சசேர்வரதாயன்  மலலயில்
உளள கதாகதாசசேதாலல பகுதயில் இலவ வளர்கின்றைனை.  சில
சேமயம் பதாலறைகளிலும் ஒட்டி வளர்கின்றைனை. 



மரத்தல்  ஒட்டி  வளர்ந்து  வததாங்குகின்றைனை.  அதனைதால்
இதலனை லசேத்ததான் விரல்கள என்கின்றைனைர். 2  முதல் 3 அடி
நீளம்  வலர  வளர்கிறைது.  சபதாலி  குமிழ்  தண்டுகள
கணுக்கலளக் வகதாண்டுளளனை.  இலல உதர்ந்த  தண்டுகள
அடைர்ந்த கருஞ்சிவப்பு நிறைத்தல் இருக்கின்றைனை.  இலலகள
7.5-15  வசே.மீ  நீளம்  வலர  இருக்கும்.  இலலயின்
எதர்புறைத்தல்  பக்கள  சததான்றுகின்றைனை.  2-3  பக்கள  ஒரு
வகதாத்தல்  இருக்கும்.  பவதானைது  வவண்லம  நிறைத்தல்
இருக்கும்.  ப  3.5 –  4.5  வசே.மீ அளவு உலடையது.  நறுமணம்
வீசேக்கூடியது. பவின் லமயத்தல் உளள உதடு வடிவ இதழ்



மஞ்சேள  வவளிறிய  மஞ்சேள  நிறைத்தல்  இருக்கும்.  இதன்
பக்கள  10-15  நதாட்கள வலர வதாடைதாமல் இருக்கும்.  பக்கள
வசேப்டைம்பர்,  அக்சடைதாபர்  மதாதங்களில்  மலரும்.  இச்வசேடி
நீண்டு வலளந்து வததாங்குவததால் வனைப்பகுதயில் இதலனை
எளிதல்  கண்டைறியலதாம்.  வீடுகளில்  மரக்கட்லடைகளில்
கட்டி இதலனை வளர்க்கலதாம்.

54. லலப்சபரிஸ

ததாவரவியல் வபயர்: லலப்சபரிஸ வதாக்கரி

(Liparis walkerial Grah.)

குடும்பம்: ஆர்க்கிசடைசி

இது  ஒரு  தலரவதாழ்  ஆர்க்கிடு  ததாவரமதாகும்.
சேலதப்பற்று உளள ஒரு சிறு ததாவரம்.  புல்வவளி நிலறைந்த
பகுதயில்  வளர்கிறைது.  இது  வளரும்  பகுதயில்  ஈரம்
நிலறைந்தருக்க  சவண்டும்,  குளிர்ப்பிரசதசேங்களில்  நன்கு
வளர்கிறைது.  இந்தயதா மற்றும் இலங்லக ஆகிய நதாடுகளில்
கடைல் மட்டைத்தலிருந்து சுமதார்  2200  மீட்டைர் உயரம் உளள
இடைங்களில்  இது  வளர்கிறைது.  சசேர்வரதாயன்  மலலயில்
சுமதார்  1500  மீட்டைர்  உயரமதானை  கதாகதா  சசேதாலலயில்  இது
வளர்கிறைது. இத்ததாவரத்லத 1840 ஆம் ஆண்டில் ஓவியமதாக
வலரந்துளளனைர்.  இது  சேலதப்பற்று  வகதாண்டை
சபதாலிக்குமிழம்  வகதாண்டை  ததாவரமதாகும்.  10-15  வசே.மீ



உயரம்  வலர  வளர்கிறைது.  இதன்  பக்கவதாட்டில்  புதய
வசேடிகள சததான்றுகின்றைனை.

சபதாலிக்குமிழ்களுடைன்  சேலதப்பற்றுளள
தண்டுகள  உளளனை.  இதல்   2-3  இலலகள  உளளனை.
மலர்க்வகதாத்து  ஒல்லியதாகவும்,  நிமிர்ந்தும்  அசநகச்  சிறிய
மலர்கலளக்  வகதாண்டிருக்கிறைது.  பக்கள  சிறியததாக
இருப்பதனைதால்  கவர்ச்சியதாக  இருப்பதல்லல.  பக்கள
கருஞ்சிவப்பு நிறைத்தலும், விளிம்புகள மஞ்சேள நிறைத்தலும்



இருக்கின்றைனை.  ஆகசவ மலர் முக்கியத்துவம் வதாய்ந்தததாக
இல்லல.  புறை  இதழ்களும்,  பவிதழ்களும்  பின்புறைமதாக
நிமிர்ந்து இருக்கின்றைனை. மடைல் இல்லதாத உதடு நடுப்பதாகம்
வலளந்துளளது.  அதன்  நுனியில்  பிளவும்,  பற்கலளப்
சபதான்றை விளிம்பும் இருக்கிறைது. இப்பவில் 4 மகரந்தங்கள
உளளனை.  இச்வசேடி  அரிய  வலகயதாகும்.  சுற்றுச்சூழல்
பதாதப்பினைதால் இச்வசேடி அழிந்து வருகிறைது.

55. பல்சபதாபில்லம்

ததாவரவியல் வபயர்: பல்சபதாபில்லம் வகய்வடைன்ஸ
(Bulbophyllum kaitense 

Raitense)

குடும்பம்: ஆர்க்கிசடைசி

மரத்தல்  ஒட்டி  வளர்க்கூடிய  மர  அமர்
ததாவரமதாகும்.  இது  ஒரு  சிறிய  ஆர்க்கிடு  ததாவரமதாகும்.
இதன் சபதாலிக்குமிழம் வவவ்சவறு அளவுகளில் உளளது.
வடிவத்தலும்  சில  சவறுபதாடுகள  உளளனை.  இது
மரக்கிலளகளில்  படைர்ந்து  ஒரு  வமத்லத  சபதான்று
இருக்கும். மிக வநருக்கமதாக இருக்கும். தடித்த தண்டைதானைது
மரத்தல்  படைர்ந்தருக்கும்.  அதன்  மீது  சபதாலிக்குமிழம்
வததாடைர்ச்சியதாக  இருக்கும்.  சபதாலிக்குமிழ்த்  தண்டின்
உச்சியில் ஒசர ஒரு இலல மட்டும் இருக்கும்.  இலலயில்



சிறிய  கதாம்பு  இருக்கும்.  இலல  வமல்லியததாகவும்,  அடைர்
பச்லசே  நிறைத்லதக்  வகதாண்டிருக்கும்.
சபதாலிக்குமிழ்த்தண்டின்  அடியிலிருந்து  மலர்  வகதாத்து
சததான்றி  அதல்  பல  பக்கள  மலரும்,  இது  ஒரு  பதக்கம்
சபதான்றை சததாற்றைத்லதக் வகதாண்டிருக்கும். பக்கள தளர்வதாக
இலடைவவளிவிட்டு மலர்ந்தருக்கும்.  பவதானைது  வவளிறிய
பச்லசே நிறைத்தல் மலர்ந்தருக்கும். பின்னைர் மஞ்சேள நிறைமதாக
மதாறி  அதன்  பிறைகு  சிவப்பதாகும்.  ப  முதர்ச்சி  அலடையும்
சபதாது அழுக்கு கலந்த சிவப்பதாகும். பவில் 4 மகரந்தங்கள
இருக்கும்.  அலவ  இரண்டு  சேமமற்றை  சஜேதாடிகளதாக
இருக்கின்றைனை.

இந்த ஆர்க்கிடு ஒரு அரிய வலகத் ததாவரமதாகும்.
தமிழ்  நதாட்டில்  வகதால்லிமலல,  நீலகிரி,  சசேர்வரதாயன்
மலலகளில்  உளளது.  சசேர்வரதாயன்  மலலயில்
கதாகதாசசேதாலலப்  பகுதயில்  கதாணப்படுகிறைது.  ஈரப்பதம்
நிலறைந்த இடைத்தல் உளள மரங்களின் மீது நன்கு படைர்ந்து
வளர்கிறைது.  பதாசேதான்  பிடித்த  மரத்தல்  நன்கு  வளர்கிறைது.
தற்சபதாது ஏற்பட்டு வரும் சுற்றுச்சூழல் பதாதப்பதால் இதன்
எண்ணக்லக  குலறைந்து  வருகிறைது.  இத்ததாவரம்  ஈரக்கசிவு
உளள  பதாலறைகளின்  மீதும்  வளர்கிறைது.  ஆகசவ  பதாலறை
வதாழ்  ததாவரம்  என்றும்  அலழக்கலதாம்.  இது  தனைக்கு
சவண்டிய  உணலவ ததாசனை தயதாரித்துக் வகதாளகிறைது.  பல
பஞ்சு  சபதான்றை  தசுக்களுலடைய  சவர்கள  கதாற்றில்  உளள
ஈரப்பதத்லத உறிஞ்சிக் வகதாண்டு வளர்கிறைது



56. சகஸட்சரதாசில்லஸ

ததாவரவியல் வபயர்: சகஸட்சரதாசில்லஸ அக்குவதாலிஸ

(Gastrochilus  acaulis
(Lindley)kuntze)



குடும்பம்: ஆர்க்கிசடைசி

சகஸட்சரதாசில்லஸ  என்றை  ஆர்க்கிடு
சபரினைத்ததாவரத்லத முதன்முதலதாக சநபதாள நதாட்டில்ததான்
கண்டுபிடித்தனைர். இந்த ஆர்க்கிடு ததாவரம். ஒரு மரம் அமர்
ததாவரம்  மிகச்  சிறிய  தண்டிலனை  மட்டுசம  வகதாண்டைது.
தண்டைதானைது  2  வசே.மீ  நீளம்  மட்டுசம  உலடையது.  ஆனைதால்
இதலிருந்து  வளர்ந்து  மரத்தல்  ஒட்டிச்  வசேல்லும்
சவரதானைது நீண்டை தூரத்தற்கு படைரும். சுமதார் 60 வசே.மீ நீளம்
வலர வசேல்லும். வசேடியில் 4  முதல் 5  இலலகள இருக்கும்.
இலலயதானைது  4-10  வசே.மீ  நீளமும்,  1  வசே.மீ  அகலமும்
வகதாண்டிருக்கும்.  இலலயின்  நுனியதானைது  சிறிது
இரண்டைதாக  பிரிந்து  இருமடைல்  வகதாண்டிருக்கும்.
பக்வகதாத்ததானைது  தண்டின்  கணுவிலிருந்து  எழும்பும்.
பக்கதாம்பதானைது குட்லடையதாக இருக்கும். அதல் சில பக்கள
இருக்கும். ப 2 வசே.மீ விட்டைம் உலடையது. பவதானைது மஞ்சேள
கலந்த  பச்லசே  நிறைத்தல்  இருக்கும்.  இதல்  இளம்  ஊததா
சிவப்புகள உளளனை.  இப்பவின் உதடு இதழதானைது மஞ்சேள
கலந்து இளம் ஊததா சிவப்பு நிறைம் வகதாண்டிருக்கும். இதல்
மஞ்சேள புளளிகள உளளனை.



இத்ததாவரம்  பசுலமயதானை  கதாடுகளில்,  ஈரப்பதம்
நிலறைந்த  வனைப்பகுதகளில்  வளர்கிறைது.  தமிழ்நதாட்டில்
சசேர்வரதாயன்  மலல,  வகதால்லிமலல  ஆகிய  இடைங்களில்
சசேதாலலப்பகுதயில்  உளள  பசுலமயதானை  மரங்களில்



வளர்கிறைது. சசேர்வரதாயன் மலலயில் கதாகதாசசேதாலல மற்றும்
கரடி  குலக  கதாபி  சததாட்டைத்தன்  மரத்தல்  இலவ
வளர்கிறைது.  இது  ஒரு  அரிததானை  ததாவரம்.  சசேர்வரதாயன்
மலலயில்  இது  மிகக்குலறைவதாகசவ  உளளது.  வசேங்கல்
மற்றும்  கரிக்  வகதாட்லடை  கலந்து  தயதாரிக்கப்பட்டை
வததாங்கும்  பந்வததாட்டிகளில்  இச்வசேடியிலனை
வளர்க்கலதாம். இச்வசேடியில் பவதானைது மதார்ச் மற்றும் ஏப்ரல்
மதாதங்களில்  மலர்கின்றைனை.  இதன்  பக்கள  15  நதாட்களுக்கு
சமல்  வதாடைதாமல்  இருக்கின்றைனை.  ஆனைதால்  இது  அழகுத்
ததாவரமதாக  யதாரும்  வீடுகளில்  வளர்ப்பது  கிலடையதாது.
ஆகசவ  இதலனை  இயற்லகயில்  பதாதுகதாப்பது  மிகவும்
அவசியமதாகும். 

57. இரியதா

ததாவரவியல் வபயர்: இரியதா நதானைதா

(Eria nana A.Rich)

குடும்பம: ஆர்க்கிசடைசி

`இது  ஒரு  மரம்  அமர்  ஆர்க்கீடு  ததாவரமதாகும்.  இதற்கு
சபதாலிக்குமிழம் உளளது.  இந்த  சபதாலிக்குமிழம்  என்பது
உருண்லடையதாகவும்,  அசத  சேமயத்தல்  தட்லடையதாகவும்
இருக்கும்.  அததாவது சேட்லடையில் உளள பட்டைன்  சபதான்றை
சததாற்றைமுலடையது.  சபதாலிக்  குமிழங்கள  மரத்தன்  மீது
படைர்ந்து  வசேல்லும்.  மிக  வநருக்கமதாக  இலவ



அலமந்தருக்கும். கிலடைமட்டைமதாக உளள மரக்கிலளகளில்
மட்டுசம  இத்ததாவரம்  வளர்கிறைது.  இதல்  இரண்டு
இலலகள  மட்டுசம  தண்டின்  லமயத்தலிருந்து
சததான்றும்.  இலலகள  பசுலமயதாக  இருக்கும்.  மலர்
வகதாத்து இலலலய விடை நீளமதானைது.  பல பக்கள உளளனை.
பக்கள  சிறியலவ.  அலவ  வவளிறிய  மஞ்சேள  நிறைத்தல்
அல்லது சேந்தனை நிறைத்தல் இருக்கும். 

இத்ததாவரம்  அரிததானைது.  தமிழகத்தல்  சகதாலவ,
நீலகிரி,  மதுலர,  சசேலம்  சபதான்றை  மதாவட்டைங்களில்  இது
வளர்கிறைது.  சசேர்வரதாயன்  மலலயில்  கடைல்
மட்டைத்தலிருந்து  1400-1600  மீட்டைர்  உயரம்  வகதாண்டை
பகுதயிசலசய  வளர்கிறைது.  ஆனைதால்  குலறைந்தளசவ
சசேர்வரதாயன் மலலயில் உளளது. இது வியதாபதார சநதாக்கில்
பல  இடைங்களில்  பயன்படுத்தப்படுகிறைது.  இதன்



சபதாலிக்குமிழம்  பதார்ப்பதற்கு  மிக  அழகதாக  இருப்பததால்
இதலனை  ஆர்க்கிடு  மீது  ஆர்வம்  வகதாண்டைவர்கள
வளர்க்கின்றைனைர்.

58. சடைனிசயதாபில்லம்

ததாவரவியல் வபயர்: சடைனிசயதாபில்லம் அல்விசி

(Taeniophyllum alwisii Lindl.)

குடும்பம்: ஆர்க்கிசடைசி

ஆர்க்கிடு ததாவரங்களில் மிகவும் வித்தயதாசேமதானை
ததாவரம்  இதுவதாகும்.  இது  ஒரு  மரம்  அமர்  ததாவரம்.
பசுலமயதானை  கதாடுகளில்  வளர்கிறைது.  சசேர்வரதாயன்
மலலயின்  கதாகதா  சசேதாலலயில்  இது  கதாணப்படுகிறைது.
இதலனை எளிதல் கண்டுபிடிக்க முடியதாது.  ஏவனைனில் இது
மிகச்சிறிய  ததாவரம்.  அதுமட்டுமல்லதாமல்  இதற்கு
இலலகள  கிலடையதாது.  தண்டு  மிகச்  சிறியது.  ஆனைதால்
அதலனைத்  தண்டு  என்று  கூடை  வசேதால்லமுடியதாது.  இதற்கு
சவர்  உண்டு.  சவரதானைது  1-2  வசே.மீ  நீளம்  மட்டுசம
இருக்கும். சவர் பச்லசே நிறைத்தல் இருக்கும். ஒரு சிறிய புழு
மரக்கிலளயில் ஒட்டி இருப்பது சபதாலசவ கதாட்சித் தரும்.
சவர் ஏசததா ஒரு சில வசேடியில் மட்டும் 5 வசே.மீ நீளம் வலர
இருக்கும்.  இச்வசேடியின்  சவரதானைது  கதாற்றில்  உளள
சேத்துக்கலள  வபற்றுக்வகதாளகிறைது.  சவர்ப்பகுத  பச்லசே



நிறைத்தல் உளளததால் சூரிய ஒளி மூலம் ஸடைதார்ச் தயதாரித்துக்
வகதாளகிறைது. 

இந்தச்  சிறிய  ததாவரத்லதக்  கண்டுபிடிக்கும்
சபதாவதல்லதாம்  ததாவரவியல்  அறிஞர்கள  மகிழ்ச்சி
அலடைவதார்கள.  இதல்  மிகச்சிறிய  மலர்வகதாத்து  சிறிய
தண்டின் லமயத்தலிருந்து சததான்றும்.  மலர் வகதாத்ததானைது
5-10  மி.மீ நீளம் வகதாண்டிருக்கும்.  ஒரு மலர் வகதாத்தல்  1-3



பக்கள மட்டுசம இருக்கும். பவும் மிகச் சிறியது. பவதானைது
பச்லசேக்  கலந்த  வவண்லம  நிறைத்தல்  இருக்கும்.  பக்கள
வசேப்டைம்பர் முதல் மதார்ச் மதாதம் வலர சததான்றும். இது ஒரு
அரிததானை  ததாவரம்.  மிகச்  சிறிய  ததாவரம்  என்பததால்  இது
அழிந்து  வகதாண்டு  இருக்கிறைது  என்பசத  வதரியதாமல்
சபதாய்விட்டைது.  இயற்லகயில்  உளள  கதாடுகலளப்
பதாதுகதாப்பதன் மூலசம இதலனைப் பதாதுகதாக்க முடியும். 

59. பதாலிஸசடைக்கியதா

ததாவரவியல் வபயர்: பதாலிஸசடைக்கியதா கதான்கிரிசயட்டைதா

(Polystachya  concreata
(Jacq.)Garay & H.R.Sweet)

குடும்பம்: ஆர்க்கிசடைசி

ஆங்கிலப்வபயர்: Yellow  spike  orchid;  Greater  Yellow  spike
orchid.

இது  மரத்தல்  வததாற்றி  வளரக்கூடிய  ஒரு  மரம்
அமர் ஆர்க்கிடு ததாவரமதாகும். ததாவரம் சிறியது. தண்டு சிறு
சிறு  கணுக்கலள  வகதாண்டுளளது.  சவர்  அதகமதாக
இருக்கும். மரத்லத நன்கு பற்றிப் பிடித்தருக்கும். சவர் 2-3
மி.மீ  விட்டைம்  வகதாண்டைது.  வசேடியில்  3-5  இலலகள
உளளனை.  இலல  சநரதாகவும்.  வமல்லியததாகவும்  உளளது.



இலல  3.5-20  வசே.மீ  நீளமும்,  1.1-3  வசே.மீ  அகலமும்
வகதாண்டிருக்கும்.  இச்வசேடியில்  சததான்றும்
பங்வகதாத்ததானைது 50 வசே.மீ நீளம் வலர இருக்கும். பவதானைது
பச்லசேக்  கலந்த  மஞ்சேள  நிறைத்தல்  இருக்கும்.  பக்கள
ஆகஸடு மதாதம் முதல் டிசேம்பர் மதாதம் வலர மலரும்.

இச்வசேடியதானைது  மதாங்குசரதாவ்  கதாடுகளிலும்
வளர்கின்றைனை.  தமிழ்நதாட்டில்  நீலகிரி,  வகதால்லிமலல,
சசேர்வரதாயன்  மலல  ஆகிய  பகுதயில்  உளள  கதாடுகளில்



வளர்கிறைது.  சசேர்வரதாயன்  மலலயில்  கடைல்
மட்டைத்தலிருந்து  1200  மீட்டைர்  உயரம்  உளள  பகுதகளில்
உளள  மரங்களில்  இது  வளர்கிறைது.  அது  தவிர  கதாகதா
சசேதாலலயிலும்  இதலனைக்  கதாணலதாம்.  ஆனைதால்
மிகக்குலறைவதானை  வசேடிகள  மட்டுசம  உளளது.  இது  ஒரு
அரிய வலகத்ததாவரமதாகும். 

60. ஏஞ்சேல் ஆர்க்கிடு

ததாவரவியல் வபயர்: வஹெபசனைரியதா
கிரதாண்டிபுசளதாரிபதார்மிஸ

(Habenaria
grandifloriformis Blatter & Mccann)

குடும்பம்: ஆர்க்கிசடைசி

தமிழ்ப்வபயர்: சதவலத ஆர்க்கிடு

ஆங்கிலப்வபயர்: Single  Leaved  Hubenaria;  Large
Flowered Habenaria; Angel Orchid

 இது தலரயில் வதாழும் தலர அமர் ஆர்க்கிடைதாகும்.
இதலனை  முதன்முதலதாக  1932  ஆம்  ஆண்டில்  பிலதாட்டைர்



மற்றும்  மிக்சகன்  ஆகிய  இருவரும்  கண்டுபிடித்ததார்கள.
இது  ஒரு  சிறுவசேடி.  சுமதார்  12  வசே.மீ  உயரம்  மட்டுசம
வளரும்.  இதன்  அடியில்  ஒரு  கிழங்கு  உளளது.  இது
முட்லடை வடிவத்தல் 1.8 வசே.மீ நீளமும், 1 வசே.மீ விட்டைமும்
வகதாண்டைது.  இச்வசேடியில்  ஒசர  ஒரு  இலல  மட்டும்,
தலரசயதாடு  ஒட்டிப்  படைர்ந்து  இருக்கும்.  இலல  வட்டை
வடிவில்  இதயம்  சபதான்றை  அலமப்பு  வகதாண்டைது.
இத்ததாவரம்  நிலச்சேரிவில்,  உயரம்  குலறைவதானை
புல்வவளியின் இலடையில் வளர்கிறைது. இதற்கு சநரடியதானை
சூரிய ஒளி சதலவப்படுகிறைது.  இச்வசேடியின் நுனியில்  1-4
பக்கள  மலர்கின்றைனை.  ப  வவளலள  நிறைத்தல்  இருக்கும்.
பவதானைது  ஏஞ்சேல்  சபதான்று  (Cloaked  angel)  இருக்கும்.
பவிலிருந்து  வமன்லமயதானை  வதாசேலனை  வீசும்.  பவிலனைப்
பதார்ப்பதற்கு மிகவும் அழகதாக இருக்கும்.  

மலழ  வததாடைங்கியவுடைன்  முதலில்  பக்கும்
ஆர்க்கிடு  ததாவரமதாக  இது  உளளது.  தமிழ்நதாட்டில்
சசேர்வரதாயன்  மலலயில்  மட்டுசம  இது  உளளது.
சசேர்வரதாயன்  சகதாயிலல  ஒட்டிய  புல்வவளியிலும்,
வசேம்மடுவு  என்றை  இடைத்தலும்  இத்ததாவரம்  வளர்கிறைது.
இதலனை  சிலர்  சேதாகுபடி  வசேய்கின்றைனைர்.  பந்வததாட்டியில்
வளர்க்கின்றைனைர்.  50  சேதவீதம்  ஆற்று  மணல்,  40  சேதவீதம்
மக்கிய  இலல  சேருகு,  10  சேதவீதம்  மண்புழு  உரம்
ஆகியவற்லறை கலந்து  10  வசே.மீ ஆழத்தல் இதன் கிழங்லக
நடை  சவண்டும்.  இதலனை  நிழல்  பகுதயில்  வளர்க்க



சவண்டும்.  ஆர்க்கிடு  ததாவரங்கள  மீது  ஆர்வம்
வகதாண்டைவர்கள  மட்டுசம  இதலனை  வளர்த்து
வருகின்றைனைர். இது ஒரு அரிய ஆர்க்கிடு ஆகும். 



61. சிலந்த ஆர்க்கிடு

ததாவரவியல் வபயர்: வஹெபசனைரியதா மல்டிகதாசடைட்டைதா

(Habenaria multicaudata Sedgw.)

குடும்பம்: ஆர்க்கிசடைசி

தமிழ்ப்வபயர்: சிலந்த ஆர்க்கிடு

ஆங்கில வபயர்: Spider orchid

இது  ஒரு  தலரவதாழ்  ஆர்க்கிடு  ததாவரமதாகும்.
இதன்  அடிப்பகுதயில்  கிழங்கு  உளளது.  இத்ததாவரத்லத
முதன்முதலதாக  1919  ஆம்  ஆண்டில்  லிசயதானைதார்டு  ஜேதான்
வசேட்ஜ்விக்  (Leonard  John  Sedgwick)  என்பவர்  கண்டைறிந்து
வபயரிட்டைதார்.  இவர்  1883  ஆம்  ஆண்டு  பிறைந்ததார்.
சகம்பிரிட்ஜ்  பல்கலலக்கழகத்தல்  பயின்றைதார்.  இவர்
ஆங்கிசலய  ரதாணுவ  வீரரதாக  இந்தயதாவில்  பணபுரிந்ததார்.
அப்சபதாது  இவர்  சமற்கு  மலலத்வததாடைரில்  உளள
ததாவரங்கலளக் கண்டைறிந்து வலகப்படுத்த வபயரிட்டைதார்.
அதனைதால் இவர் ஒரு பிரபலமதானை ததாவரவியல் அறிஞரதாக
மதாறினைதார்.



இத்ததாவரம்  2  முதல்  30  வசே.மீ  உயரம்  வலர
வளரும்.  தண்டின்  லமயத்தல்  இலலகள  கதாணப்படும்.
இலலயதானைது  6-25  வசே.மீ  நீளமும்,  2-5  வசே.மீ  அகலமும்
வகதாண்டிருக்கும்.  தண்டின்  லமயத்தலிருந்து  பங்வகதாத்து
உருவதாகும்.  அது  30  வசே.மீ  நீளம்  வலர  இருக்கும்.  இதல்
நிலறைய  மலர்கள  சததான்றும்.  பவதானைது  பச்லசே  கலந்த
மஞ்சேள நிறைம் அல்லது பச்லசே கலந்த வவளலள நிறைத்தல்
இருக்கும்.  பவதானைது  பதார்ப்பதற்கு  சிலந்தப்  பச்சிலயப்
சபதாலசவ  வதரியும்.  இத்ததாவரம்  ப  முடிந்து
முதர்ச்சியலடைந்தப்  பிறைகு  மலறைந்துவிடும்.  மீண்டும்



மலழக்  கதாலத்தல்  கிழங்கிலிருந்து  புதய  ததாவரம்
உருவதாகும். இது வதன்சமற்கு மலலத்வததாடைரில் மட்டுசம
வதாழும் குறிப்பிட்டை இடைத்ததாவரமதாகும்.  சகதாலவ மற்றும்
நீலகிரி மதாவட்டைங்களில் வளர்கிறைது. அசத சேமயத்தல் இது
சசேர்வரதாயன்  மலலயிலும்  வளர்கிறைது.  இது  ஒரு  அரிய
வலகத்ததாவரம் (Rare) ஆகும்.  

62. 200 ஆண்டு கதாட்டு மதாமரம்

ததாவரவியல் வபயர்: மதாஞ்சிவபரதா இன்டிகதா

               (Mangifera indica L.)

குடும்பம்: அனைகதார்டிசயசி

தமிழ்ப்வபயர்: கதாட்டு மதாமரம்; கதாரல் மதாமரம்

ஆங்கிலப் வபயர்: Wild mango Tree.

வனைப்பகுதயில்  இயற்லகயதாக  வளரக்கூடிய
மதாமரத்லத கதாட்டு  மதாமரம்  என்கின்றைனைர்.  இது  இந்தயதா,
பதாகிஸததான்,  பிலிப்லபன்ஸ  ஆகிய  நதாடுகளில்
இயற்லகயதாக  வனைப்பகுதயில்  வளர்கிறைது.  இந்தயதாவின்
சதசியப்பழம் மதாம்பழமதாகும்.  இசத சபதால் பதாகிஸததான்,
பிலிப்லபன்ஸ நதாடுகளின் சதசியப்பழம் மதாம்பழமதாகும்.
பங்களதாசதஷ்  நதாட்டின்  சதசிய  மரம்  மதாமரமதாகும்.



மதாஞ்சிவபரதா என்றை சபரினைத்தல் 8 இனைங்கள உளளனை. அது
தவிர  பல்சவறு  வலககள  உளளனை.  இந்தயதாவில்  சுமதார்
4000  ஆண்டுகளுக்கு  முன்சப  மதாமரத்லத  வீடுகளில்
வளர்க்கத்  வததாடைங்கினைர்.  பின்னைர்  பல  வலககலளயும்,
ரகங்கலளயும்  கலப்பினைம்  மூலம்  உருவதாக்கினைர்.  நதாடு
முழுக்க  கலப்பினைம்  வசேய்யப்பட்டைலவகலளசய  சேதாகுபடி
வசேய்கின்றைனைர்.  அது  தவிர  உலகின்  பல  நதாடுகளிலும்
கலப்பினைங்கள பயிர் வசேய்யப்படுகிறைது.



மதாமரம்  சுமதார்  100  அடி  உயரம்
வளரக்கூடியது.  மரம்  குலடை  சபதால்  பரந்து
விரிந்தருக்கும். அடிமரம் 12  அடி சுற்றைளவு வலர
இருக்கும்.  மதாம்பழம்  மஞ்சேள  நிறைத்தல்
சேலதப்பற்றுடைன்  இருக்கும்.  இதன்  லமயத்தல்
ஒரு கடினைமதானை ஓடுடைன் கூடிய விலத இருக்கும்.
இது சகதாலடை கதாலங்களில் கனி வகதாடுக்கும்.

மதாமரத்லத  முதன்  முதலதாக  1753  ஆம்  ஆண்டில்
லின்சனையஸ  என்றை  ததாவரவியல்  அறிஞர்  அறிவியல்



பர்வமதாக  விவரித்து  எழுதனைதார்.  வகதாழுந்து  இலல
கருஞ்சிவப்பதாகவும்,  வளர  வளர  பச்லசே  நிறைத்தல்
மதாறும்.  இலல  எப்சபதாதும்  பசுலமயதாக  இருக்கும்.
சசேர்வரதாயன் மலலயில் பல்சவறு இடைங்களில் கதாட்டு
மதாமரங்கள  உளளனை.  ஏற்கதாட்டிலிருந்து  29  கி.மீ
வததாலலவில்  சின்னைமதூர்  என்றை  கிரதாமத்தல்  ஒரு
கதாட்டு மதாமரம் உளளது.  அது  100  அடி உயரமும், 100
அடி  பரப்பளவில்  படைர்ந்து  குலடை  சபதால்  உளளது.
இம்மரத்தன் அடி சுற்றைளவு 44  அடி உளளது. சுமதார் 20
அடி  உயரத்தற்கு  மரத்தன்  தூண்  உளளது.
தலரயிலிருந்து  5  அடி உயரத்தல் இதலனை அளவிடும்
சபதாது  39  அடி  சுற்றைளவு  வகதாண்டிருக்கிறைது.
இம்மரத்தன்  வயது  சுமதார்  200  ஆண்டுகள  இருக்கும்
எனை  அப்பகுதயில்  வதாழ்பவர்கள  கூறுகின்றைனைர்.
இம்மரத்தல்  ஆந்லதகள  வதாழ்கின்றைனை,  கனி  சிறியது,
புளிப்பு  சுலவ  வகதாண்டைது  .  சேலதப்பற்று
குலறைவதாகவும்,  நதார்  அதகமதாகவும்,  விலத
வபரியததாகவும் உளளது.  இலலகள அகலம் குலறைந்து
நீளமதாக  உளளனை.  மரம்  எப்சபதாதும்  பசுலமயதாக
உளளது.  இம்மரத்லத  அங்குளள  மக்கள  முனி  மரம்
என்கின்றைனைர்.  இம்மரத்தன்  கனிலய  யதாரும்
உண்ணுவதல்லல.  இலலலயப்  பறித்ததால்  முனி
அடித்து  வசேத்துவிடுவர்  எனைக்கூறி  யதாரும்  இலதத்
வததாடுவது  கிலடையதாது.  ஒரு  கிலள  உலடைந்து  கீசழ
விழுந்துளளது.  அது  70  அடி  நீளம்  வலர  இருக்கும்.
அலத  யதாரும்  வததாடைதாமல்  அப்படிசய  கிடைக்கிறைது.
இப்படி  பழலம  வதாய்ந்த  மரம்  ஏற்கதாட்டின்  ஒரு



பதாரம்பரியச் சின்னைமதாகக் கருதலதாம்.  இதலனை சநரில்
பதார்க்கும்சபதாது,  ஆச்சேரியத்லத  ஏற்படுத்தும்.
இம்மரத்தன்  கிலளயில்  ஆலமரம்  ஒன்று  முலளத்து
வளர்கிறைது.  ஆலமரம்  வளர்ந்ததால்  இம்மரத்தற்கு
ஆபத்து ஏற்படும் அபதாயம் உளளது.  




